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വൈദ്യവും ജ്യോതിഷവും അല്ലമെങ്കിലും അറി 
 യാത്തവരില്ല. പ്രാമാണികന്മാരായ ഭിഷഗ്വരന്മാ 
രോട്" വൈദ്ൃത്തിന്െറ ഹരിശ്രി പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത 

 വര്പോലും സാങ്കേതികാഭിപ്രായങ്ങം പറയുന്നതു 
കേംക്കാം. സ്വാനുഭവത്തെമാത്രം ആധാരമാക്കി പുറ 

 പ്പെടുവിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത്തരം അഭിപ്രായം. ഇ 
ത്തരം അഭിപ്പായങ്ങരംക്കു വിലയുണ്ടോ എന്നതിരി 
ക്കട്ടെ. വൈദ്യം ആക്കും അദിരുചിയുള്ളൊരു വിഷ 
യമാണെന്ന തെളിയിക്കാന് ഇതില്പരം എന്താണ 
വേണ്ടതു”? ച 

വൈടംസംബന്ധമായി തെല്ലൊരു ജ്ഞാനം ഏ 
വക്കും ആവശ്യമാണ്. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപായങ്ങ 
ളില് നാം സ്വീകരിക്കേണ്ട പ്രാരംഭനടപടികഠം എന്തെ 
ല്ലാമെന്നു' അരറിഞ്ഞേ കഴിയു. വൈദ്യസംബന്ധമായ 
സാങ്കേതികജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവര് മുഴത്തിനു മുപ്പതു 
വിതം പചെരുകിയാലും ഇതു ആവശ്യമാണ്. ഭാഷാ 
പരിഷ്കമണക്കമ്മിററിയില് നിന്നും പ്രസിദ്ധപ്പടുത്തുന്ന 
൪ പുസ്തകം അത്തരം പ്രാരംഭചികിത്സാനിര്ദ്ദേ 
ശങ്ങളാണ് നല്ൂന്നതു. ഇതു" പൂണ്ണമെന്നൊന്നും ക 
മ്മിററി അഭിമാനിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ, സ്കൂളുകളില് 
സ്പൌട്ട' പ്രസ്ഥാനക്കാക്കും മറവം ച്ലവിധത്തിലും 
പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നൊരു പുസ്ുകമാണിതു”. പ 
തൊരു വിട്ടിലും ഇത്തരമൊരു പുന്മുകം സൂക്ഷിക്കു 

1, 



റ് ല് ഷ് 

11 2: 

ന്നതും അദഭിലഷണീയമല്ലായ്കുയില്ല. കമ്മിററിയുടെ 

ആഗ്രഹവും അതാണ്. ശ്രി ഐലപ്പാത്തു പ്രസ്ത്രതാഭി 

ലാഷത്തിന്നനുസരിച്ചു' ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം തജ്്യാ 

റാക്കിത്തന്നതിന്നു നന്ദിപറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. 

എന്ന്, 

കമ്മിററിക്കുവേണ്ടി 

ഈ. രാഘ്ധവവായ്യ൪ 

കായ്യദശി, 
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സ്ലെറട്ടകാക്കും അഭദ്ധ്യാപ കവിദപ്യാത്ഥികംക്കും മനു 
 ഷ്യൃശരിരശാസ്ത്രം, ആരോഗാശാസ്ത്രം, പ്രഥമചികിത്സ 
മുതലായ വിഷയങ്ങം പഠിപ്പിച്ചു കാണ്ടിരുന്നകാല 

ത്തു” പ്രസ്തൂത വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു” മലയാളഭാ 
ഷയിലെ പുതിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ അഭാവംമൂലം ഗുരു 

ന ശിഷ്യൃയന്മാക്ക്” വളരെ ക്ലേശങ്ങളുനുഭവിക്കേണ്ടിവമന്സി 
ട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികപദങ്ങാംക്കു ശരിയായ മലയാളവാ 
ക്കുകറം ലഭിക്കാതിരുന്നതിനാല് “ഹോഫ്? മലയാളത്തി 
ലും, പകുതി ഇംഗ്ലീഷിലും ആയിരുന്ന അഭദ്ധ്യയനരിതി. 
ആ കുറവിനെ പരിഹരിയ്ക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി അകാല 
ത്തുചെയ്ത പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായുണ്ടായതാണ” 
ഈ ചെവ ഗ്രന്ഥം. ഇത്തരത്തില് ഒരു പുസ്തകം പ്ര 
സിഭ്ധീകരിക്കുന്നതിന്നു അന്നത്തെ സാഹചയ്യുങ്ങഥം അ 
നുവദിച്ചിരുന്നില്ലെന്നുമാത്രമല്ല, മോഹവുമുണ്ടായിരു 
ന്നില്ല. ഇയ്യിടെ മലയാളഭാഷാപരിഷ”ക്കരണസമി 
തി ഇത്തരത്തിലൊരു പുസ്തകം രചിക്കുന്നതിന്നാവശ 

 പ്പെട്ടതനുസരിച്ചാണു് അന്നത്തെ കുറിപ്പുകളെ 
ആസ്തുദമാക്കി ഇങ്ങിനെയൊരു പുസ്തുകം രചിക്കുന്നതി 
ന്നിടയായതു. 

വൈദ്യവിഷയത്തില് എനിക്കുള്ള ജ്ഞാനം പൂജ്യം ഭാഷയില് എന്െറ വ്യ്യല്പ്പത്തിയും തഥവൈ. അതു 
കൊണ്ടു" വൈല്യനിപുണനും, വളരെ കാലമായി ഡി സ്ത്രിക്സ് സ്ലൌട്ട" കമ്മീഷണര് എന്ന നിലയില് കൊ ച്ചിരാജയത്തു പല സ്ഥലത്തുമുള്ള സ്കൌട്ട് കാര്ക്കു പ്ര ഥമചികത്സാപരിശീലനം നതകന്നതില് അത്യന്തം ശ്രദ്ധാലുവുമായ ഡോക്ടര് സി. നാരായണമേനോനെ 
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ഈന പുസ്തകത്തിന്െറ കയ്യെഴുത്തുപ്രതി കാണിക്കയുണ്ടാ 

യി. അദ്ദേഹം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പുസ്തകംവായി 

൦ ആവശപ്യമായ തിരുത്തുകഠം വരുത്തിട്ടുണ്ടു . അദ്ദേ 

ഹത്തി നെറ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം ചിലതെല്ലാം കുട്ടിച്ചേ 

ക്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. ല് 

ഈ പുസ്തകത്തില് പ്രഥമ ചികിത്സക്കാരനാവശ്യ 

മായ സംഗതികഠം എല്ലാംതന്നെയുണ്ടെന്ന് ഞാന് ഭാ 

വിക്കുന്നില്ല; എന്നാല് അതപ്യാവശ്യമായതൊന്നും വി 

ട്ടകളഞ്ഞിട്ടുമില്ല. പിത്രങ്ങഥം കുറെക്കൂടി ഉണ്ടായിരു 

ന്നെങ്കില് കൂടുതല് സുഗ്മ ഹമാകുമായിരുന്നു എന്ന് പ] 

നിക്കു തോന്നുന്നുണ്ട് . ചിത്രങ്ങളെ മാത്രം ആസ്പദമാക്കി 

പരിശീലിക്കുന്നത പ്രായോഗികമാവുമൊ എന്ന സം 

ശയമേയുള്ള. വിദശ്ധനായ ഒരു ഡോക് ടരുടെ കീഴില് 

ഇരുന്നു പഠിക്കുന്നതായാല് പ്രഥമ ചികിത്സക്കാ ൭൯ ത 

ന്െറ കൃത്യം നിര്വ്വഹിക്കുവാന് എടുപ്പുവും ധൈര്യവു 

മുണ്ടാകുന്നതാണ് . 

സ്കൌട്ടുകറര്ക്കും. അദ്ധ്യാപ കാദ്ധ്യേതാക്കഥംക്കും 

മറ൨ം ഈ പുസ്മുകം മ പകാരമായിത്തിരുന്നെജ്ംില് 

ഞാന് കൃതാത്ഥനായി. 

ഈ ഉദ്യമത്തില് എന്നെ സഹായിച്ച ഡാക്്ടര് 

സി. നാരായണമേനോന് അവര്കളോടും ഭാഷാപരി 

ഷ് ക്കരണ സമിതീയോടും ഭാഷാപരമായ നിര്ദ്ദേശ 

ഞ്ങറം തന്ന സഹായിച്ച കെ. രാഘവവാരിയര് എം. 

എ.ബി. ററി കെ കുഞ്ചുണ്ണിരാജ, എം എ. (പീ. 

എച്ച്. ഡി.) എന്നിവരോടു ഞാ൯ അത്യൃന്തം കൃ 

ഹഞതയുള്ളവനായിരിയ്ക്കുന്നു. ന് 



ത്ധഗുതുകരോഗ 

ശമനോപായങ്ങള് 

അദ്ധ്യായം 1 

മനുഷ്യര്ക്കു പെട്ടെന്നും യാദ്ദച്ഛികവൃമായും ഉ 
ണ്ടാകുന്ന സുഖക്കേടുകം സാധാരണയായി ആപായക 
രമായി ഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും, ചിലതു ശ്രദ്ധക്കുറവുമുലം ജീ 
വഹാനികരമായിത്തിന്റേക്കാം. അത്തരം സുഖക്കേടുക 
രാക്കു തല്സമയത്തു വിദഗ് ദ്ധവൈല്ലസഹായം ലഭി 
ക്കാതെ വന്നാല് രോഗിയുടെ പ്രാണനെ രക്ഷിക്കുന്ന 
തിനൊ, സുഖക്കേട്ട് ആപല്ക്കരമാക്കാതിരിയ്ക്കുന്നതി 
നോ, രോഗി കൂടുതല് വേദനയനുഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതി 
നോ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷയാണ്” 4 ആഗുന്തുകരോ 
ഗശമനോപായങ്ങഠം, അഥവാ “പ്രഥമചികിത്സ് എന്നു 
വിവക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതു്. 

പ്രഥമ ചികിത്സക്കാര് വിദഗ് ഭ്ധഡോക് ടര്മാരാ 
ണെന്ന” അവരും ഓന്പ്യരും ധരിച്ചുപേോഠകരുതു". വ്വ 
ഥമചികിത്സയുടെ ശേഷം വൈല്യസഹായം ആവശ 
മില്ലെന്നു വിചാരിക്കുന്നതു ചില സന്ദര്ഭങ്ങളില് അര 
ബദ്ധമായേക്കാം, 

ഒരു ചെറിയ മുറിവു" ശ്രദ്ധക്കുറവുമൃലം വലിയ 
വ൮്ൃണമായിത്തീരാവണ്ടു". ഒടിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു തോന്നി 



2 ഒന്നാം അഭ്ധ്യാനം 

യ ഒരസ്ഥിമൂലം അംഗഛേദംതന്നെ വേണ്ടിവന്നേകടം 
അങ്ങിനെയുള്ള ഭവിഷ്യത്തുകളില് നിന്നു രക്ഷപ്പെടു 
ത്തുന്നതിനു” പ്രഥമ ചികിത്സ വളരെ സഹായമാ 

ി 
ണാ. 

ആഗുതൂകരോഗശമനോപായങ്ങംം പരിശീലി 
ക്കുന്ന വര്ക്ക്” മനുഷ്യയശരിരഘടനയെക്കുറിച്ചം അവയ 
വങ്ങളുടെ പ്രവത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഒരേകദേശ 
വീഞ്ജാനമു ണ്ടെങ്കില് അവയവങ്ങംംക്കു വന്നു കൂടിയ 
ക്രമക്കേടുകളെ പ്രയാസംകൂടാതെ പരിഹരിക്കുവാന് 

സാധിക്കുന്നതാകുന്നു. 

അദ്ധ്യായം 9 

മനുഷ്യശരീരം അസ്ഥി കഠം കൊണ്ടു ണ്ടാക്കിയ ൭, 

രു പഞ്ജരത്തിന്മേലാണ്' നിമ്മിച്ചിട്ടള്ളതു”. അസ്ഥിക 

ടെ ഇടയിലും പുറമേയും മാംസപേശികഠംകൊണ്ടു” 

അടച്ചിരിക്കയാണ്ട് . കൊഴുപ്പും ചമ്മവും കൊണ്ട്” അ 

തിനെ പൊതിഞ്ഞിരിയഷ്ക്ുയും ചെയ്തിട്ടണ്ട്. 

ഈ കൂട്ടിനുള്ളില് മൂന്നു പ്രധാന അറകഠം ഉണ്ട്. 

മസ്തിഷ” കം സൂകഷിയഷ്കകുന്നതു" തലയോടാണ്ട്'. ഹൃദയം, 

ശവാസകോശങ്ങം, തടിച്ച രക്തനാഡികം, അന 

നാളം, ശ്വാസനാളം മുതലായവ നെഞ്ചറയില് സൂ 

ക്ഷിച്ചിട്ടണ്ട്” . നെഞ്ചറയുടെ താഴൊിയുള്ള ഉദരത്തില് 

ആമാശയം യകൃത്ത്' ആന്രങ്ങഠം മൂത്രാശയം, മുത 

പിണ്ഡങ്ങഥം, ഗര്ഭാശയം മുതലായവ സ്ഥിതിചെ 

യുന്നു . 



ആഗുത്തുകരേംഗശമനോപാനയങ്ങറം 3 

ശരിരത്തിന്നകത്തും പുറത്തുമുള്ള വീപിധ ജോലി 
കളില് ഓരോന്നും നിവ്വഹിക്കുന്നതിന്നു അവയവങ്ങളെ 
പ്രത്യേക വ്ൃയൃൂഹങ്ങളായി തിരിക്കാം. അവയില് 
ഒ്നൊണ് അസ്ഥിവൃ ഹം. ശരിരത്തെ ഉ റപ്പിച്ചുനിറ 
ത്തുന്നതിന്നുള്ള ഒരു ചട്ട്യാണു: അതു". ശരീരാന്തദ്ാ 
ഗത്തുള്ള അതിപ്രധാനമായ അവയവങ്ങളെ സംരക്ഷി 
ക്കുന്നതും അസ്ഥിപഞ്ജരമാണു”. ദഹനേദ്ദിയവ_] ഹം 
ശരിരത്തിന്നാവശ്വയമുള്ള ഭക്ഷണപദാത്ഥങ്ങളെ സ്വീ 
കരിച്ചു” അവയെ ഓരോ അവയവങ്ങളിലേക്ട കൊണ്ടു 
പോകുവാ൯തക്കവണ്ണം ദഹിപ്പിച്ചുപാ കപ്പെടുത്തിക്കൊ 

 ണ്ടിരിക്കുന്നു. പാകപ്പെടുത്തിയ സാധനങ്ങളെ ശരീര 
മാസകലം വിതരണംചെയ്യുന്ന ജോലി രക്തവാഹിനി 
ക്കഴലു കളടേതാണ്്. ശരിരത്തിലുഒവാകന്ന അശുദ്ധ 
സാധനങ്ങളെ ശേഖരിച്ചു”, അവയെ 'പുറത്തേക്കയ 
ക്കുന്ന ശുഭ്ധീകരണേദ്രിയങ്ങളിലേക്കു എത്തിച്പുകൊടു 
ക്കുന്നതും രക്തപ്രസരണവ്യ്യഹമാണു്”. ശരീരത്തിന്നാ 
വശ്ധമുള്ള ശുദ്ധവായു സമ്പ്വാദിക്കുന്നതും മാംസപേശി 
കളുടെ ചലനത്തിന്െറ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന അശ 
ഭ്ധവായു പുറത്തേക്കു കളയുന്നതുമാണു ശ്വസനേന്രിയ 
വ്ത്ൃഹത്തിന്െറ പ്രവൃത്തി. ശരീരത്തിനുള്ളില് ഉല്പ്പാ 
ദനേന്രരിയങ്ങളമുണ്ടു്. ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധേന്ര്രിയ 
ങ്ങടെ പ്രവൃത്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാകുന്നു സ്സായയവ 
ഹത്തിന്െറ ചുമതല. . ഈ വകുപ്പുകളില് ഒന്നില് ഏ 
തെങ്കിലും ഒരുവശത്തു പണിമുടക്കു നേരിട്ടാല് മറവ 
വകുപ്പുകളുടെ പ്രവത്മനങ്ങം ദരംകൂടി കോട്ടം തട്ടു 



ദ രണ്ടാം അഭ്ധ്യറയം 

ന്നതുകൊണ്ടു ശരീരത്തിന്നു അസ്വാസ്ഥ്യം നേരിടുന്ന 

താണ് , 

ഇന്ര്രിയവയംഹങ്ങളടെ ജോലികഠം എന്താണെ 

ന്നുമാത്രമല്ല, അവയുടെ ഘടനയും കൂടി അറിഞ്ഞിരി 

ക്കേണ്ടതത്യാവശ്യമാണ്'. 

അദ്ധ്യായം 9. 

അസ്ഥിവ്വയ ഹം: 

അസ്ഥിവപ്യുഹത്തെ തലയോട്, നെഞ്ചുകൂട 

നട്ടെല്ലു”, കൈകാലുകഠം എസിങ്ങനെ നാലായി 

വിഭാഗിക്കാം. തലയോടു” വിവിധാകൃതിയിലുള്ള എ 

ട്ടെല്പകഠം ചേത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു പെട്ടിയാണ്”. ശരീ 

രത്തിന്െറ പ്രവൃത്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്കായു൨& 

ഹത്തിന്െറ കേന്്രസ്ഥാനമായ മസ്തിഷ്കം തലയോടി 

ലാണിരിക്കുന്നതു”. എല്ലകഠംക്കു കട്ടിയും ഉപ്പും ള്ള 

തു കൊണ്ടു” തലച്ചോറിന്ന ശകെടുപറ൨ക അത്ര എളുപ്പ 

മല്ല. എങ്കിലും അതിശക്തിയായ മര്ദ്ദനം തലച്ചോ 

റിനെ ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

തല യാടിനോട് ചേന്നള്ള എഎല്ലകളാണു' മുഖ 

ത്തിന്െറ പതിനാലു എല്ലകഠം. ഇവയില് താടിയെ 

ല്മാത്രമെ ഇളകുന്നതുള്ള. താടിയെല്ലിന്െറ ഇരുവ 

ശത്തുമുള്ള സന്ധികളില്നിന്നു അതു തെററി വാ തുറ 

വാനും - അഭയ്കരുവാനും സാധിക്കാതെവന്നേക്കാം. 



6. 
റ 

പി നന്്നനുത്ത്തു്ട 

ആഗത്തകരോഗശമനോപായങ്ങറം ട 

ശമനോപായങ്ങംകൊണ്ട്” ആ കേടിനെ പരിഹരി 

ക്കാവുന്നതാണ് . തലയോട്ട് മുതുകെല്ലിനന്െറ മുകഥം 

ഭാഗത്തു സ്ഥിതിചെയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ഫ്്ല്ലി 

ന്മേല് വെച്ചിരിക്കുന്ന, 

നട്ടെല്ലു": ഒരേജാതിയിലുള്ള മുപ്പുത്തിമൂന്ന എല്ല 
കറം ചേത്തിട്ടാണു” നട്ടെല്ലണ്ടാക്കിയിരിക്കന്നതു”. ഓ 
രോന്നിന്നും നടുവില് ഭ്വാരമുണ്ടു”. ഇവയെ ഒന്നി 
ന്നമേല് കന്നായിവെച്ചു” ഒരു കഴ്ലിന്െറ ആകൃതി 
യില് സംഘടിപ്പിച്ചിഴിക്കുന്ന. അതുകൊണ്ടു ശരീര 
ത്തെ വളയ്ക്കുന്നതിന്നും തിരിക്കുന്നതിന്നും സൌകയ്യും 
ലഭിക്കുന്നു. തലച്ചോറിനോടനുബന്ധിച്ച ഞരമ്പുകരം 
കൂടിച്ചേനണ്ടായ നട്ടെല്മജ്ജ ഈ കഴലില്ക്കൂടി 
കഴ് പോട്ട് എത്തുന്നു. ശരീരത്തിലെ മറ൨ ഞരമ്പു 
കളും ഇതി നോടാണു് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു”. 
പന്തുണ്ടു വലിയ ഞരമ്പുകഠം മഡസ്തിഷ്ടത്തില് നിന്നു നേ 
രിട്ടും പുറപ്പെടുന്നുണ്ടു'. (19 വച്ച റസടെ! 

നെഞ്ചറ : പന്രണ്ടുജോടി വരിയെല്ലകളും തരോ 
സ്ഥി അരല്ലെങ്കില് മാറെല്ലം മുതുകെല്ലകളില് ചിലതും 

കൂടി ,സംഘടിപ്പിച്ചതാണു് നെഞ്ചറ: തലയോട്ടില് 
നിന്ന്” കീഴോട്ട്” എട്ടാമത്തെതുമുതല് പന്ത്രണ്ട് നട്ടെ 
ല്ലുകളുടെ ഇരുവശത്തുമായി വാരിയെല്ലുകളെ ഇണക്കി 
യിരിയ്ക്കുന്ന. മീതെയുള്ള പത്തുജ്ടോടി എല്ലുകഠം മുന് 
വശത്തുള്ള മാറെല്ലിനോടും യോജിച്ചിട്ടണ്ടു”. ഏററ 
വും താഴെയുള്ള രണ്ടു ജോടികറം നട്ടെല്ലകളോഴ്്” മാ 



6 മൂന്നാം അഭ്ധു0നം 

ത്രമേ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള. വാരിയെല്ലകളുടെ ഇടയില് 
മാംസചേശികഠം ഉണ്ടു. ഇങ്ങിനെ നെഞ്ചറയില് 
൮൨൦൩ കോശങ്ങറം, ഹൃദയം, അന്നനാളം ശ്വാസനാ 
ളം രക്തനാഡി മുതലായ അതിപ്രധാനങ്ങളായ അവ 
യവങ്ങളെ സുക്ഷിച്ചുവെച്ചിട്ടണ്ടു”. വാരിയെല്ലകരംക്കു 
ഭംഗംതട്ടിയാല് നെഞ്ചറയിലുള്ള അവയവങ്ങക്കുംകൂ 
ടി പരേക്കതക്കാവുന്നതാണു. 

കൈകാലുകളുടെ എല്ലകം പല വലിപ്പത്തിലു 
ഒളവയാണ് . മിക്കവാവം എല്ലാഎല്ലകളുടേയും അററ 

ങ്ങറം തടിച്ചും മധ്യഭാഗം പൊള്ളയായും ഇരിക്കും 
പെള്ളയായ ഭാഗം മജ്ജകൊണ്ടു നിറച്ചിരിയ്ുന്നു. 

നെഞ്ചറയുടെ മീതെ മു കഠംഭാഗത്തുളള വജളയ നെല്ല് 
അല്ലെങ്കില് പുഞ്ഞെല്ല” പിന്നിലുള്ള കൈപ്പുലകയെ 
ല്ലം അല്ലെങ്കില് അംസഫഫലാകാസ്ഥിയും കൂടി ചുമല് 
പ്രടേശം ഉണ്ടാക്കുന്ന. ത്രോംപ്പലകയുടെ അറതത്തു 
ള്ളു ഒരു പരന്ന കുഴിയിലാണ് ഭചംാസ്ഥിയുടെ ഗോള 

കൃതിയിലുള്ള മേലെ അററം സന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു”. അ 
തു കൊണ്ടു” ആ കുഴിയില്കിടന്നു തിരിയുന്നതിന്നു ഭഉജാ 

സ്ഥിയ്ക ധെധാചയ്യമുണ്ടു”. വജരെ ഫനമുള്ള സാധ 

നങ്ങം പൊക്കുകയൊ കൈ ശക്തിയായി വിശുകയൊ 
ചെയ്യുന്ന ചില സന്ദര്ഭങ്ങളില് ഭജ്ധസ്ഥി കഴയില്നി 

ന്നു തെററിപ്പേകോന്൯ ഇടയുള്ളതാണ് . കൈകുത്തി വ! 

ന്ന അവസരത്തില് വളയനെല്ലം പൊളട്ടാവേണ്ടു് . 

ഭഷാസ്ഥിയോടു ചേനകിടക്കുന്നവയാണ് രണ്ടു 

മുഴ ക്ൈഎല്ലകഠം. അവയോടുചേന്ന മണിബന്ധത്തി 



ആഗുത്തുകരോഗശമ നോപാഠയങ്ങറം ു് 

ന്െറ എള്ടെല്ലുകരം രണ്ടുവരിയായി സ്ഥിതിചെയ്യു 
നന ഏതുണ്ട് ഉരുണ്ടിധികടന്ന ഒര എല്ലകഠം ഒന്നേ 
ടൊന് ഉരസി മണിബ ന്ധത്തിനു ചലനമുണ്ടാക്കുന്നു. 
തുടര്ച്ചയായി ള്ളം കൈയ്യുടെ അഞ്ച്ല്പകളും പ 
തിനാലു് കൈവിരലെല്ലകളും കാണം. ഒാരോവി രലിന്നു മുമ്മൂന്നും തള്ളവിരലിസ്ധ രണ്ടും എല്ല കഠംവീത 
മാണുള്ളതു”, 

കാലുകളുടെ ഫ്ൃടനയും കൈകാലുകളടേതുപോ 
ലെതന്നെ. ഇടയില് ഒന്നും, അതിന്നുതാഴെ രണ്ടും, നെ 
രിയാണിയില് ഏറും, പാടത്തില്. ഭ്രഞ്ചും കാല്വിരലു 
കറംക്കു കൈവിരലുകളടേതുപോലെ പതിനാലും എ 
ല്ലകഠം ഉണ്ടു”. കാല് മുട്ടിന്െറ സന്ധിയിര്, പിശേ 
ഷവിധിയായി ഒരു മുട്ട:ചിരട്ട?യും ഉണ്ടു്”. ഉ വ്വസ്ഥി 
ഇടുപ്പെല്ലിനോടാണു' യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു'. തൃക്ക 
കെട്ടിലേയും ചുമലിലേയും സന്ധികറഠാക്കു സാമ്യയമു 
ണ്ട്. 

ഒന്നൊ അധികമമാ എല്ലകഠം ഒന്നിച്ചു ചേരുന്ന 
പ്രദേശങ്ങളാണ്” സന്ധികഠം. ചല നമുള്ളതും ഇല്ലാത്ത 
തുമായ ചേരപ്പുകഠം തുണ്ട്, കൈകാലുകളടെ സ 
ന്ധികംം മിക്കവാവം എല്ലാംതന്നെ ചലനമുള്ളവയാ 
ണ്. തലയോടിണ്ന്െറ സന്ധികഠംക്കു ചലനമില്ല. 
ചലനമുള്ളഭാഗങ്ങളിലാണു” സന്ധിദൂ.ശം അഥവാ കു 
ഴതെററല്? ഉണ്ടാകുന്നതു". ചെവതും വലുതുമായ ആ 
നേക സന്ധികം അസ്ഥിപഞ്ജരത്തിലുള്ളതു കൊണ്ടും 



ള മുന്നാം അഭ്ധുറയം 

ശരീരം യഥേഷ്ടം തിരിക്കുവാന് ഡാധിക്കുന്നു. (ബ്ന 

0൦0 ഠ൩ റ 92) 

അദ്ധ്യായം 4 

അസ്ഥിവിഭാഗങ്ങളും ശചനോപായങ്ങളും. 

അസ്ഥികഠം വളരെ മ റപ്പള്ള വയാണെങ്കിലും 

വിഴ്” ചകൊണ്ടും മര്ദ്നത്താലും അവയ്ക്ു ഭംഗംതട്ടാ൨ 

ണ്ടു. എല്ല് ഒടിഞ്ഞാല് മുറിവു സുഖപ്പെടുത്തുന്നത 

നുള്ള മാര്ഗ്ഗം ശരീരത്തില്ത്തന്നെയുണ്ടു”. പക്ഷെ അ 

സ്ഥിദംഗംമൂലം എല്ലകാംക്കു സ്ഥാനഭൂംശം വരിക 

യോ ശരിരത്തിന്നു പുറത്തേക്കു തുറിച്ചു ചാടുകയോ 

ചെയ്താല് അവയെ പൂ൪വ്വസ്ഥാനത്താക്കുന്നതിന്നു പ്രക 

തിക്കു സാഭ്ധ്യമല്ല. അപ്പോഴാണ് പ്രഥമചികിത്സക്കാ 

രനന്െറയൊ വൈദ്യയനെറ ൭യാ സഹായം ആവശ്ചമാ 

യിവരുന്നത്. 

ഒടിഞ്ഞ എല്ലകളുടെ രൂപഭേദമനുസരിച്ചു അ 

സ്ഥിഭംഗം ഏഴുതരമായി ഭാഗിക്കാം. 

1. ശരീരത്തിന്െറ പുറമെ മുറിവുകഠം ഉണ്ടറക്കാ 

തെ അസ്ഥിഭംഗം നേരിടാവുന്നതാണ് . ബാഹഫപ്യമാ 

യ മുറിവുകഠം ഇല്ലാത്തതിനാല് ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എ 

ല്ലിലേക്കു വിഷബിജത്ങറം പ്രവേശിക്കുന്നതല്ല. 

ഉ. എല്ല്” ഒടിയുകയും അതോടുചേന്ന പുറമെ 

മുറിവുകഠം ഉണ്ടാകുകയും ചെയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ 



ലു 
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ത്തരം. ഈ മുറിവുകളിരകൂടി വിഷബീജങ്ങറം അക 
ത്തേക്കുകടക്കു വാന് ഇടയുള്ളതിനാല് അത്തരം ഒടി 
വുകഠം അചായകരമാണ്. ഴി 

9, അന്തര്ഭാഗത്തുള്ള അവയവങ്ങഠംക്കുംകൂടി പ 
രുക്കേല്പിക്കുനനവിധത്തിലും അസ്ഥിഭംഗം നേരിടാം. 
ദൃഷ്ടാന്തമായി വാരിയെല്ലിന്െറ ഒടിച്ചില്നിമിത്തം 
ശ്വാസകോശങ്ങംക്കോ ഹൃുദയത്തിനോ ഹാനിതട്ടി 
യെന്മവരാവുന്നതാണ് . അതുപോലെതന്നെ തലയോ 
൭ പൊട്ടി തലച്ചോറിനും കേടുതട്ടാം- ഇത്തരം ഒടിവു 
കഠംനിമിത്തം കിവഹാനികൂടിവരാവുന്നതാണ് . 

3. വളരെ ഘനമുള്ള സാധനങ്ങളുടെ പെട്ടന്നു 
ണ്ടാവുന്ന മര്ദ്ടനംമൂലം എല്ല് ഒടിഞ്ഞു” രണ്ടു” അററ 
വും ചതഞ്ഞ് ചെ൨കഷണങ്ങളായിത്തീരുന്ന അസ്ഥി 
ഭംഗമാണമ് നാലാമത്തേതു. 

9. ഒടിഞ്ഞ എല്ലിബെറ ഒരററം പൊള്ളയായ 
മറെറ അററത്തേക്കു കുത്തിക്കയവ൨വാന്തക്കവണം അ 

ണ്ണ സ്ഥിഭംഗം നേരിടുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തേതു”. 

6. ചെറിയകുട്ടികളടെ എല്ലകഠംക്കും ഹാനിത 
ന്നുണ്ടല്ലൊ. കുട്ടികളുടെ എല്ലുകഠം അത്ര കട്ടിയുള്ളവ 
യും എളുപ്പത്തില് രണ്ടുകഷണമായി ഒടിയുനവയും അ 
ല്ല. അതുകൊണ്ടു” അവരുടെ എല്ലുകഠം ഒടിയുന്നതു 
ഒരു പച്ചവടി ഒടിയുന്നതുപോലെ ഒരുഭാഗം പൊട്ടി 
ച്ചിടുകയും എതൃഭാഗം സ്വല്പം വളയുകയും ചെയ്യ എ മു കു 
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ന്നെ വരികയുള്ള, (7) ഒരു എല്ലതന്നെ ഒന്നില് അ 
ധികംസ്ഥലത്തു ഒടിഞ്ഞെന്നുവരാം. എന്നമാത്രമല്ല 
ഒരെ കാരണത്താല് ഒന്നില്ലധികം എല്ലകഠം ഒരേസമ 
യത്തു ഒടിഞ്ഞെന്നും വരാവുന്നതാണ്. 

അസ്ഥിഭംഗത്തിന്െറ സാമാനപ്യലക്ഷണങ്ങറം:_ 
രി 

ഒടിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്തു വേദനയും നീരും ഉ 
ണ്ടാകും. ചിലദഭപ്പാഠം കരിവാകിപ്പനിറമുണ്ടായെന്നുവ 
രാം. തിര്ച്ചയായും അംഗ വൈകല്യവും അസ്വാധീന 
തയും ഉണ്ടാകും. സ്വയമെ ചലനമില്ലാതിരുന്നിടത്തു 

ചലനമുണ്ടാകുന്നതാണ് - ഇളക്കിനോക്കീയാല് €കി൨ 

കീറ് ശബ്ദവും കേഠംക്കാം. ഒടിഞ്ഞു എല്ല്” നീളംകറ 
ഞ്ഞുമിരിക്കും 

ശമനോപായങ്ങാം :__ 

1. ഒടിവ് തട്ടിയഭാഗത്തു ചെട്ടെന്നു അനക്കംത 
ട്ടാതെ സൂക്ഷിയ്ക്കുക . 

9. രോഗിയ്ക്കു ദേഹത്തില് തണുപ്പുതട്ടാതിരിയ്ക്ക്കാന് 
ശ്രദ്ധിക്കുക, 

8. ചോര ഒലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില് നിരത്തി മുറി 

വില് വിഷബിജങ്ങാം പ്രദവശിക്കാതിരിപ്പാനുള്ള മാ 

രഗ്ഗൂങ്ങറം ഉണ്ടാക്കുക. 

4. രോഗിയോട്ട് സ്വാന്തനവാക്കുകം പറഞ്ഞു് 
ധൈധ്യുപ്പെടുത്തുക. 



പമ്പര ിക്്ം 

ന്ത്യ. 

ആഗഗന്തദരോഗശമനേപഠറനത്ചഠം 11 [നി 

9 അസ്ഥിഭംഗമുണ്ടോ എന സംശയമാണെങ്കി 
ല് തന്നെയും ഇണ്ടെന്നു സല്ലപിച്ചു ശമനവിധികറം 
ചെയുന്നതു കൊണ്ടു ദോഷമൊന്നും വരാവുന്നതല്ല. 

0. പരുക്കുതട്ടിയ അസ്ഥിക്ക്” അനക്കം തട്ടാതി 
രിപ്പാന് അലകുവെച്ച കെട്ടക. ഒടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എ 
ല്രിന്െറ താഴെയും മിതെയുമുള്ള സന്ധികം ഇളകാ 
തിരിക്കുവാന് തക്കവണ്ണം അലകുകാരംക്കു നീളംവേണ്ട 
താണു. അലകുകംംക്കുപകരം കട;ചെറിയ മരക്കഷ 
ണങ്ങറം, വഭി, കാര്ഡ് ബോര്ഡ് മുതലായവയ്യം മപ 
യോഗി യ്ക്രാം. ബേന്ഡയ് ജു കൊണ്ടു കെട്ടമ്പോഠം കെ 

ട്രകഠം അലകിന്െറ മീതെവരുന്നതാണ് നല്ലതു”. രോ 
ഗിക്കു കൂടുതല് സുഖം തോന്നുന്നവിധത്തില് ഒടിഞ്ഞ 
ഭാവയവത്തെ വെച്ചുകെട്ടേണ്ടതാകുന്നു. എല്ല? ഒടി 
ഞ്ഞ സ്ഥാനദഭ്രംശംവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കില് അതിനെ അതേ 
സ്ഥിതിയില്തന്നെ വച്ചുകെട്ടി വൈദ്യസഹായം തേ 
ടേണ്ടതാകുന്നു. പ്രഥമ ചികിത്സക്കാരന് എല്ലകളെ യ 
ഗാസ്ഥാനത്താക്കുവാന് ശ്രമിച്ചാല് അബദ്ധത്തില് 
'ചാടിയെന്നുവരാം. 

മരക്കഷണങ്ങളൊ ദോലകുകളൊവെച്ചു കെട്ട 
സമ്വോം അവയെ ശീലക്കഷണങ്ങം കൊണ്ടു പൊതി 
യുന്നതായാരു അവയവത്തിന്നു പതം കൂടുന്നതാണ്. 

/. കൈകളുടെ എല്ലൊടഭിഞ്ഞാല് അലകകറം 
വെച്ചുകെട്ടിയതിന്െറ ശേഷം : കൈത്തുക്കീ"ല് ഇട 
ണം 
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8. കാലുകളുടെ എല്ല്ലൊട് ഞ്ഞാല് അലകുകറം 

വെച്ചുകെട്ടി കാല് സ്വല്ലംപൊക്കി രോഗിയെ കിട 

ത്തണം. 
അദ ാറ റ 

ബാന്ഡ്െയ് തൂ 

ദേഹത്തിന്െറ ഭിന്നഭാഗങ്ങളെ താങ്ങുവാനും ചി 

ല സ്ഥലങ്ങളില്: പ്രത്യകിച്ചു രക്ത നാഡികളില് അ 

മച്ച൭ണ്ടാക്കുവാനും അസ്ഥിഭംഗംവന്ന സ്ഥലത്തുഅ 

ലകുകഠം വെച്ചുകെട്ടവാനും ആയി യൃണിക൦:കൊ 

ണ്ടു കെട്ടാവണ്ടല്ലോ. ഈ കെട്ടുകളാണ്” ബാ൯ന്ഡെ 

യജ്” എന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയില് പറയുന്നതു. “കെ 

ടകം" എന്നുമാത്രം പറഞ്ഞാല് അത്ഥവ്ൃത്്യാസം 

വരുമെന്നൊത്താണ് ആഗ്ലേയഭാഷയില് തന്നെയു 

ള്ള വാക്കുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയ। 

ടെ ആവശ്യത്തിന് സാധാരണയായി ഉപയോഗി 

ചുവരു ത്രികോണ് ബാന്ഡെയ ജാണ്'. ഏതാ 

ണ്ടു” 86 ഇഞ്ച്” ചതുരത്തില് ഒരു ശിലക്കഷണമെ 

ത്തു” കോണോടുകോണില്കൂടി മുറിച്ചാല് മുക്കോ 

ണ് ബാന്ഡ്െയ' ജ് ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങിനെ മുറിച്ചെ 

ടത്തകഷണത്തിന്െറ ഏററവും നീളംകൂടിയഭാഗം 

അടിഭാഗമായിരിക്കും. അതിന്െറ മഭ്ധൃത്തിന്നുനേമെ 

യുള്ളകൂത്ത അററത്തിന്നു “ശിഖരം? എന്നുപറയാം. 

(ചിത്രം നോക്കുക.) 

ത്രികോണ് ബാന്ഡ്വെയ് ജകം പലതരത്തില് 

മടക്കി വിവിധതരത്തിലുള്ള കെട്ടുകരംക്കായുപയോ 
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ഗിക്കുന്നു. കൈയുടെ അസ്ഥി ഒടിഞ്ഞ്” അലകവെച്ചു 

കെട്ടിയതിന്നു ശേഷം അതിന്നുതുത്ങായി , പരയോഗി 

ഒന്ന കെട്ടിനാണ് 4 കൈതുതതുക്കു! (ടു) എന്ന, 

യൂന്നതു”. മടക്കാത്ത ഒരു മുക്കേഴേണു ബറ ഴ് 

ജാണ്” കൈത്തുക്കിന്നായുപയോഗിക 

*തുറന്ന' ബാ൯ഡെയ'ജാണ് (ചീത്രം 1) 

ശിഖരം അടിഭാഗത്തിന്െറ മദ്ധ്യത്തില് തൊ 

ടമാ” മടക്കിയതിന്നു “ഒന്നമടക്കിയതു'? എന്നുപറ 

യാം. (ചിത്രം 3) അതിനെ ഒന്നുകൂടി മടക്കി മറ൨ 

ചിലകേടുകഠംക്കുപയോഗിക്കുന്നു. (ചിത്രം 5) ആ 

ബേന്ഡെയ'”ജിനെ ഒരിക്കത് കൂടി മടക്കിയതാണ് 

നാലാം ചിത്രത്തില് കാണുന്നതു”. 

വലിയ കൈത്തുക്ക്: മടക്കാത്ത ഒരു ത്രികോണ 

ബാന്ഡെയ് ജ്” എടുത്തു” ശിഖരം പരുക്കുപററിയ 

കൈയുടെ അടിയില്കൂടി പാശ്പഭാഗത്തെക്കിട്ട് 

ഒരുതുമ്പു” മവ വശത്തെതോളിത് കൂടിയും കഴുത്തി 

ന്െറ പുറകുവശത്തുകൂടിയും മുമ്പോട്ടകൊണ്ടുവന്ന്” 

സുഖമില്ലാത്ത കൈ പതുക്കെ മടക്കി മാറോടുചേത്തു 

തുങ്ങികിടക്കുന്നതുമ്പ്' എടുത്തു മോലാട്ട കൊണ്ടുവന്നു” 
കഴുത്തിന്െറ ഒരുവശത്തു “ആണ്കെട്ടു' " ഇട്ടുകെട്ടക. 
ശിഖരംവലിച്ചു' കൈമുട്ട് മൂടുവാ൯തക്കവണ്ണം മട 
ക്കി മുന്വശത്തു തുന്നിവെയ്കുക. കൈ രൂക്കില് ഇടു 
സ്വോഠം കൈവിരലുകഠം കാണാവുന്നമാതിരി കൈ 

പുട മുട്ടിനേക്കാരം പൊങ്ങിനില്ലും വിധവും ആ 
യിരിക്കേണ്ടതാണ്', ഉള്ളംകൈ മാറോടുചേന്ം വിര 
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ലുകഠംകൂട്ടി നേരെചുണ്ടുന്നപോലെയ്ും തള്ള വിര? 
മേല്ലേോട്ട താടിക്കുനേരെ ചുണ്ടിയും റെ ക്കണം 

ചെറിയ കൈത്ത്തുക്കു് കെട്ടന്നതും മേത്പ്പറഞ്ഞ 
ലപോലെരുന്നെ. പക്ഷെ മൂന്നാം ചിത്രത്തില് കാ 
ണിച്ച ബേന്ഡെയ്ജ് ഉപയേഗിക്ണമെനേയു 
ളള. അതിന്െറ “ശിഖരം? മടക്കിന്െറ ഉള്ളിലായ 
ത മകാണ്ടു കൈമുട്ട മറയ്ക്രുവാഠന് സാധിക്കയില്ല. 

ശിരസ്സില് ബേന്ഡെയ് ജ്: തലയോടിന്നു കേടു 
തട്ടമ്വേഴഴാണു്” ഇത്തരം കെട്ടകഥം ഉപഠയേറഗിക്കുന്ന 
തു്, ബാന്ഡെയ്ജിന്െറ അടിഭാഗം ഒധിഞ്ചുവീതി 
യില് മടക്കി അടിഭാഗം കണ്പുരികങ്ങറാക്കമീതെ 
വെപ്പ് തകോണബേന് ഡെയ്ജിന്െറ മഭ്ധ്യം നെ 
൨കയില്വെച്ചു പാശ്വങ്ങളില് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തു 
മ്ുകഠംരണ്ടും എടുത്തു പുറകോട്ടുകെറണ്ടുപോയി ത 
ലയുടെ പുറകവശത്തു കൂടി ചുററി മുന്നോട്ട് എത്തി 
ചവ നെറററമേല്കെട്ടുക തുമ്പുകാണാത്തവിധം മറ 
ഷ്കകയുംചെയ്കു: പിന്നില്കിടക്കുന്ന ശിഖരംവലിച്ചു മ 
ടക്കി മുകറംഭാഗത്തു” തൂന്നിനിത്തുക. 

ഒകെമുട്ടിന്െറ ബാന്ഡെയ”ജ്: അടിഭാഗം ഒ 
രിഞ്ചു വീതിയിത് മടക്കി :ശ് ഖരം? മേലോട്ടാക്കി അടി 
ഭാഗത്തിന്െറ മഭ്ധ്യം മുട്ടിന്നു കീഴും കൈത്തണ്ടയു 
ടെപുറകില്വെച്ചു രണ്ടുതു വകളും മുമ്പോട്ട് കൌ 
ണ്ടുവന്നു സന്ധിയുടെ കിഴ ഭാഗത്തുപിണച്ചു” മേലെ 
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കെകത്തണ്ടയുടെ പുറകിലേക്കെടുത്തു”  ശിഖരത്തിന്നു 
ു 

മിതെതകെട്ടുക. ശിഖരം നല്ലവണ്ണം മേലോട്ട വലിച്ചു 
മടക്കിതുന്നുക. ഈ കെട്ട ഉപയോഗിക്കുമ്പോഠം കൈ 
മടങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കൈ തൂക്കില് ഇടുകയും 

വേണം, കാല്മുട്ടിന്നുള്ള ബാന്ഡ്ഡെയ ജും ഇത്ത [ 

പോലെതന്നെ. 

കൈപ്പട ബാന് ഡെയ ജ്: തുറന്ന” ബാന് ഡ്െ 
യജ് മേശമേലോ പരന്നസ്ഥലത്തോവെച്ചു് അതി 
നൌ മഭ്ധ്യഭാഗത്തു'൭ള്ളക്കൈ താഴോട്ടാക്കി വിരലു 
കറം ശിീഖരത്തിനെറ വശത്തേക്കു” നീട്ടിവെച്ചു” ശീ 
ഖരം വലിച്ചു? കൈപ്പടയുടെ പുറഭാഗത്തുകൂടി പിം 
ലുകഠം മൂടത്ത വെണ്ണം മടക്കിയതിനുശേഷം തുമ്പു 
കഠംഎടുത്തു മണിബന്ധത്തിന്െറ മുന്നില് പിണച്ചു" 
ചുററിക്കെട്ടുക, ശിഖരം മടക്കിക്കെട്ടി മീതെ കെം 
ണ്ടുവന്നു തുന്നിവെയ്ക്യുക. 

്ന്ത്നനനായ്ത്ത്ത്താ്ത 

കാലിന്െറ അടിക്കും ഇതുപോലെതന്നെയാണ് 
കെട്ടേണ്ടതു': എന്നാല് ബാന്ഡെയ്" ജി ന്െറ അടി 
ഭാഗം മടക്കുമ്പോഠം കാലിന്െറ മടയ്വെല്ല” മറഞ്ഞി 

 രിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

ന നന്ത്ത്തണ നന്ന 
ചുമല് ബാന്ഡ്ഡെയ് ജ്: ഇതിന്നു രണ്ടു തരിക 

ണ ബാന്ഡൊെയ് ജു ആവശ്യമാണു”. ഒരെണ്ണം എടു 
ത്തു അയിന്െറ അടിഭാഗത്തിന്െറ നടുഭാഗം മേ 
 ലെകെത്തണ്ടഴയുടെ മഭ്ധ്ൃൃത്തിലും “ശിഖരം? തോളി 
ലും ആയിവെക്കുക. തുമ്പുകഠം കൈത്തണ്ടയില് 

ക് 
ഴ് 
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ചുററിക്കെട്ടുക. വേറൊരണ്ണ മെടുത്തു ഒരുതുമ്പ പരുക്കേ 
ററതോളില് ഒന്നാമത്തെതിന്ൌ ശിഖാത്തിന്നുമി 

തെ കഴുത്തിനൊ പുൂാകിലേദടുക. താഴെയുള്ള 

തുമ്പും എടുത്തു” കൈത്തു 9൭ കെട്ടന്നവിധം മവതോ 

ളില്കൂടി എടുത്തു രണ്ടററവുംചേത്തു കെട്ടുക. കെട്ടു 

കഠം കംഴുത്തിന്െറ ഒരു ഭാഗത്തായിരിക്കനം; പരു 

കേറെറഭാഗത്താണ് നല്ലതു”. ഈ കെട്ടിനെമൂടി ആട്പ 

ത്തെബാന് ഡെയ് ജിന് ശിഖരം ചടക്കിത്തുന്നണം: 

മാറിന്മള്ള ബാന് ഡെയ് ജ് മാറില്ചരുമക്കേ 

ററ സ്ഥലത്തു തുന്ന ബാന്ഡെയ്ജിന്ൊ ശിഖ 

രം മേലോട്ടാക്കി മദ്ധ്യംവെച്ചു് രണ്ടുതുമ്പുകളും വ 

ലിച്ചു പിന്നില് കെട്ടുക. ശിഖരം വലിച്ചു തോളില് 

കൂടി പുാകോട്ടുകൊണ്ടുവനു' പിന്ഭാഗത്തു ഒര 

ഉഡ്വിനോടുചേത്തുകെപ്പൂട 

പുറത്തുകെട്ടന്ന ബാന് ഡെയ് ജു” ഇഉതുപോലെത 

ന്നെ. പക്ഷെ പുഠറകില്നിന്നു തുടങ്ങണമെനു മാ 

ത്രം. 

ഒക്കിനമുള ബാന് ഡെയ് ജു: തുറന്ന ബാ൯ന്ഡെ 

യ ജു" എടുത്തു “ശിഖരം? അധഷ്കൂമിതെ മേലോട്ടാ 

ക്കി അടിഭാഗം തുടയില് ചുററികെട്ടുക. കെട്ടു തൂ 

ടയുടെ പ്രാകഭാഗത്തായിരിക്കണം. വേറോരു ബേന് 

ഡെയ് ജ്” എടുത്ത്” 4൨ാം ചിത്രത്തില്കാണിച്ചചിധം 

വീതികുറച്ചു് മടക്കി ഒന്നാമത്തേതിന്െ “ശിഖര ത്തി 
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 സ്നമീതെ അരയില് ചുററിക്കെട്ടുക ശിഖരം വലിച്ച 
മുവക്കി മടക്കിത്തുന്നുക. താടിയെല്ലിനുള്ള ബാന് ഡെ 

യജ് നോക്കുക, 

ബേന് ഡേയ് ജ് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങറം: 

1 :ഡ്രെസിങ്ങ്? അതതുസ്ഥാനത്തുനി ത്തുവാന്. (പ 
രുക്കു റംകഴുകി വിഷക്ക മിനാശികളായ മരുന്നുച 
യോഗിച്ചു ശീലക്കഷണം പഞ്ഞി മുതലായ൨:കൊ 
ണ്ടു” കെട്ടിവെക്കുന്നതിനാണു് :ഡ്രെസ്സിങ്ങു ? എന്നു 
ഇംഗ്ലീഷില് പറയുന്നതു്) 

2 ബലക്ഷയംവന്നതും മുറിവു” പററിയതുമായ അവ 
യവങ്ങളെ താങ്ങുവാന്. 

6 എള്ലൊടിഞ്ഞസ്ഥാനത്തു" അലകുവെച്ചു: കെട്ടു 
വാന്. ഷം; 

4. രക്തസ്രാവം നിത്തുന്നതിന്ന്. 

ബേന്ഡെയ് ജുകഠം തുറന്ന മുറിവുകളിന്മേല് 
കെട്ടികൂടാത്തതാണു”. ബേന്ഡ്യെയ ജുകറം കെട്ടുവാന് 
പഠിചയം കൊണ്ടുമാത്രമെ സാധിക്കയുള്ള. കെട്ടകറം 
മറപ്പുള്ള വയായിരിക്കണമെന്നുമാത്രമല്ല വളരെ വ്വ 
ത്തിയു ക്ളവയുമായിരിക്കണം പ്രഥമ ചികിത്സക്കാര൯ 
ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികഠം ദൂതഗതിയില് ചെയ്തു ആ 
ബഭ്ധത്തില് ചാടുന്നതിനേക്കാഠം സാവധാനത്തില് 
യാം കൃയ്യമായും ചെയ്യുന്നതാണു” നല്ലതു". 
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അസ്ഥിപഞ്ടജരത്തിലെ അസ്ഥികഠംക്കു ഭംഗം ത 

ടുന്നതു കൂടാതെ അതിലെ സന്ധികാംക്കും കേടുപററാ 

വുന്നതാണ്. ഒരു സന്ധിയിലുമ്ള ഒന്നൊ അധികമൊ 

ഏല്പകഠംക്കു സ്ഥാനമാററം വരുന്നതിന്നാണു് സാധാ 
രണയായി “കുഴതെററല്? എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നതു”. 

തെററിയസ്ഥലത്തു ചൂടും വേദനയും ഉണ്ടാകും 

എന്നമാത്രമല്ല വീക്കവും ചുകന്ന നിറവും കാണും. 

സന്ധിക്കു ചലനമുണ്ടാകുന്നതുല്ല- അവയവത്തിന്ന 

വൈരൂപ്യവും സംഭവിക്കും. രോഗി പരുക്കുതട്ടിയ 

അവയവത്തെ താങ്ങിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. കുഴ 

തെററിയ അവയവത്തിന്നു സാധാരണയായി നീളം 

കൂടിയതായിട്ടാണു കറണക, 

എല്ലകളെ തല്സ്ഥാനത്തേക്കു വരുത്തുക എന്നു 

ക്ളതാണ് ചികിത്സ. പക്ഷെ, പ്രഥമചികിത്സക്കാ 

രന് അ തിന്നുദ്യമിക്കുന്നതു അത്ര ശരിയല്ല. അവയ 

വത്തിന്നു കൂടുതല് പരുക്കു തട്ടാതിരിക്കുവാനായി 

ഒരതിനു തക്കയായ താങ്ങല് കൊടുക്കുക ; പരുക്കേ 
ററിരിക്കുന്ന ആഠംക്കു ഏററവും സുഖം തോന്നുന്നവിധ 

ത്തില് അവയവത്തെ ബേന്ഡെയ്൭ം കൊണ്ടു്” കെട്ടി 

വെയ്ക്ുക “ വേദന ശമിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി ഹാനിതട്ടി 

യസ്ഥലത്തു തണുപ്പിക്കുക ; അതു കൊണ്ടു വേദനയ്ക്കു 

ശമനം വരുന്നില്ലെന്നു കണ്ടാല് ചൂടാക്കുക ടു രോഗിക്കു 

യാതൊരു അസുഖധും നേരിടാത്ത വിധത്തില് വൈദ്യ 

ണ്െറ അടുക്കലേക്കു കൊണ്ടുപോവുക. 
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അസ്ഥിസന്ധിക ളില് ഉ ഉകതെട്ടാവണ്ടു”. അസ്ഥി 

കളെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന മഠം൩ നാരുകഠം ക്രമത്തില 

ധികം വലിയുമ്പോഴാകുന്നു ഉ ളൂക്കതട്ടന്നതു . ഉളക്കു 

തട്ടിയാല് സന്ധിയില് വേടനതോന്നുന്നതാണ് . വി 

ക്കവും കരിവാളിപ്പനിറവം ഉണ്ടായെന്നും വരും. പരു 

ക്കുതട്ടിയ സന്ധി അനക്കാതെറെച്ചു' തണുപ്പിച്ചാല് 

ശമനമുണ്ടാകുന്നതാണ്ം 94. മണിക്കൂറിന്നുള്ളില് തണ 

പ്പം ആ സമയംകഴിഞ്ഞാല് ചൂടുപിടിക്കയുമാണ വേ 

ണ്ടതു”. വീക്കം വരാതിരിപ്പാന് തണപ്പം വീക്കംവന്നാല് 

ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന്നു ചൂടും ആവശ്യമാകുന്നു. 

അദ്ധ്യായം 8 

മാംസപേശി വപ്യൂഹം: ശരീരത്തില് സദാനട 

ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികഠം മാംസപേശികഠം 

മൂലമാണ് നിപ്പഹിക്കപ്പെടുന്നതു്. ദേഹത്തിലുള്ള 

മാംസപേശികരം ഒരുപോലെയല്ല. എല്ലകളോടുചേ 
ന്ന പുറമെകാണുന്ന മാംദ്ധപേശികരം ശരിരാന്തഭാ 

ഗത്തിലെ അവയവങ്ങളുടേതില് നിന്നു വ്ൃതൃസ്മുപ്പെ 

ട്ടവയാകുന്നു. അവ മനസ്സിന്െറ വരുതിക്കനുസരിച്ച 
പ്രവൃത്തിയെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു; ഹൃദയം, ശ്വാസ 
കോശങ്ങം, ആമാശയം മുതലായ ആമ്മരാവയവങ്ങ 

ളുടെ മാംസചേശികഠം സ്വയമേവ പ്രവത്തിച്ചുകൊ 
ണ്ടിരിക്കന്നവയാണ്” . 

മാംസചേശികളടെ വിശേഷഗുണം അവയുടെ 
€ ചുരുണ്ടത" അല്ലെങ്കില് സംകോചമാണ്. അവ ചു 
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രുണ്ദമ്പോറം അവയവങ്ങറാക്കു ചലനമുണ്ടാകുന്നു. എ) 

പ്ലകളോടഴു സംഘടിതമായ മഠംസചേശികരം ചുരുങ്ങു 
മ്പോഠം എല്ലുകഠംക്കു വലിവുതട്ടി അവ സന്ധികളില് 
ചലനമുണ്ടാക്കുന്ന. കൈകാലുകളുടെ പ്രവൃത്തികഠം 
മാസംപേശികാം സംകോചിക്കുന്നതു കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന 
വയാണ് . 

മാംസപേശികളുടെ പ്രാഫ്തിക്കപ്പറമഠയ ജോലി 
കഠം നീവ്വഹിക്കപ്പെടുമ്പോഠം അവയ്കു, പരുക്കുതട്ടാ 
വണ്ടു. കഠിനമായി ആയാസം “ എടുക്കുകയൊ ഭാ 
രമുള്ളസാധനങ്ങം പൊക്കുകയൊ അവിചാരിതമാ 
യി കൈവിശുകയൊ ചെയ്യുമ്പോഠം മാംസപേശി 
കളെ അവയെ എല്ലിനോട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചു അ 
സ്ഥിബന്ധങ്ങളൊ കൃമാതീതമായി വലിഞ്ഞ് പ്റി,ല്ല 
കഠം കുഴയില്നിന്നു തെറ൨കയൊ മാംസപേശികളുടെ 
ചെവനാരുകറം കിീവ൨കയോ പചെയ്യുവണ്ടു”. അതി 
വേഗത്തില് ഓടുമ്പോരം കാലിന്െറ മാംസപേശിക€ം 

തടിച്ചുരുണ്ട കയ൨൩. തുമാണ്. ഈ സന്ദഭങ്ങളില് 

പരുക്കേററ ആഠംക്കു വിശ്രമം അത്യാവശ്യമാകുന്നു. 

പരുക്കുതട്ടിയ ഭാഗം തണ്പ്പ്ിക്കയും വേണം. 

മാംസചേശിക്കെ കൊഴുപ്പു കൊണ്ടു് പൊതിഞ്ഞി 

രിക്കുന്ന. ഭക്ഷണപദാത്ഥങ്ങളിലെ ചില പോഷകാം 
ല് ി 

ശങ്ങളും ശരിരത്തിന്നാവശ്യ്യമുള്ള മൂടും മേദസ്സിലാണ്* 

സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നതു”. കൊഴുത്തുരുണ്ട ശരീരം ഉണ്ടാകു 

ന്നതു കേഭസ്സ്റിനെറ ഏ റെക്കുറവനുസരിച്ചിരിക്കും. 
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ി . മേദസ്സിനന്െറ പുറമെ ചമ്മംകൊണ്ട്” ആവരണം ചെ 

യ്കിരിക്കുന്നു. ശരീരത്തി ലുണ്ടാകുന്ന ചില അശുഭ്ധസാധ 

വനങ്ങഠം ത്വക്കില്ക്കൂടി വിയപ്പുരൂുപ്പേണ പുറത്തേക്കു 
പോകുന്നുണ്ടു' . തൊലിയില് പരുക്കുകളുണ്ടായാല് 
വിഷബിജങ്ങഥം ശരീരത്തിന്നുള്ളിലേക്കു പ്രവേശിക്കു 
ന്നതിന്നിടയാവും. അതുകൊണ്ടു് പരുക്കുകം ഏത്ര 
ചെവതുയിരുന്നാലും ഉടനടി ശമനശിശ്രുഷകഠം ചെ 

യ്യേണ്ടതാകുന്നു. 

അദ്ധ്യായ ഴ് 

രക്തപ്രസവപ്യൂഹം : 
അങ്ങാതെ... വാ്ത്യയയ്യി 

ശരിരത്തില് രക്തസഞ്ചാരത്തിന്നായി സഹായി 
ക്കുന്ന പ്രതേക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ടു” ; ഹൃദയം, ഹൃദയ 
ത്തില്നിന്നു രക്തത്തെ പുറത്തേക്കു കൊണ്ടുവരുന്ന ധമ 
നികറം, (ലോഹിനികഠം) ഹൃദയത്തിലേക്കു രക്തം 
എത്തിക്കുന്ന സിരകഠം, (നീലിനികഠം) ലോഫിനി 
കളേയും നിലിനീകളേയും യോജിപ്പിക്കുന്ന ചെവരക്തു 
ക്കുഴലുകറഠം. ചെവകുഴലുകളില് ചിലതിനെ ഭൂതക്ക 
ണ്ലാടിയുടെ സഹായംകൊണ്ടു മാത്രമേ കാണുവാന് 
സാധിക്കയുള്ള. 

ഹൃദയം മാംസപേശി നിമ്മിതമായ ഒരു സ 
ഞ്ചിയാകുന്നു. അതിന്നുള്ളില് മേല്ഭാഗത്തും കിഴു്ഭാ 
ഗത്തും ഈരണ്ടറകരം ഉണ്ടു്?. മേലറകറംക്കു" അവയ്ക്കു 
നേരെ താഴ്ടെയുള്ള അറകളോടു മാത്രമെ ബന്ധമുള്ള. 



ള്ളം.  ്ഴ്ാം അദ്ധൃയറം 

(ചിത്രം നോക്കുക) മേലറകളില്നിന്മ കീഴറകളിലേ 

ക്കുള്ള ദഭവാരങ്ങഥംക്കു മാംസ പേശിനിമ്മിതമായ വാതി 

ലുകറം ഉണ്ടു്. മേലറകരം സംകോചിക്കുമ്പോഠം വാ 

തിലുകഠംതുറന്നു രക്തം കീഴറയിലേക്കെത്തുന്നു. കിഴ 

റകഠം സംകോചിക്കുമ്പോഠം ഈ വാതിലുകരം അടയു 

ന്നതു കൊണ്ടു രക്തം മേലറകളിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്ന 

തുമല്ല, ഹൃദയത്തിന്െറ വലത്തുവശത്തു മൂന്നും ഈട 

ത്തവശ്ത്തു രണ്ടും വാതിലുകളാണ് തുള്ളതു'. വല 

ത്തെ മേലറകറഠംക്കു സംകോചമുണ്ടാകുമ്പോരം അതി, 

ന്നകത്തുള്ള അംഗാരാമുൃവായു കലന്നരക്തം താഴെയുള്ള 

അറയിലേക്കു പ്രവേശിച്ചു അതു ചുരുങ്ങുമ്പോഠം ധമ 

നിയില്കൂടി ശ്വാസകോശത്തിലേക്കെത്തുന്നു. അവി 

െനിന്ന അംഗാരാമുവായു ശ്വാഡ്ധംവിടുമ്പോഠം പുറ 

ത്തേക്കപോകുന്നു: ശ്വാസം ഉ€ംക്കൊള്ളമ്പോഠം ലഭി 

ക്കുന്ന പ്രാണവായുകലനസ ശുദ്ധരക്തം ഡിരകളില് 

കുടി ഹൃദയത്തിന്െറ ഇടത്തുഭാഗത്തുള്ള മേലറയിലേ 

ക്ക എത്തുന്ന. അവിടെനിന്നു രക്തം കിഴറയിലേക്കി 

റങ്ങി ധമനിയും അതിന്െറ നിരവധി ശാഖാപശാ 

ഖകളും വഴിയായി ശരിരത്തില് പ്രസരിക്കുന്നു: ചെറ 

കഴ ലുകളില്കൂടി പ്രാണസ ന്ധാരണത്തിന്നാവശ്വയമായ 

പ്രാണവായുചേന്ന രക്തം ഏററവും ചെറിയ ഇന്ദ്രിയ 

ത്തിലെ ജീവാണുക്കളിലേക്കു (ചിട) എത്തുന്ന,സമ യത്തു 

തന്നെ അതില്നിന്നുണ്ടാകുന്ന അംഗാരാമുവായു രക്ത 

ത്തില് പ്രവേശിക്കുമ്പോറം രക്തം കരിഞ്ചുവപ്പുവണ്ണുമാ 

യിത്തീരു നു. ചെറ കഴലുകറം കൂടിചേന്നണ്ടായ സി 



നത്ത്ന്ന്ത്ത്താ്ത 
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രകഠം ഈ അആശുദ്ധരക്തത്തെ ഹൃദയത്തിന്െറ വല 

ത്തെ മേലറയിലേക്കെത്തിക്കുന്ന- ഈ പ്രവൃത്തി സദാ 

ആവത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്നാണ രക്തപ്രസാരം 
_ എന്നപറയുന്നതു്. 

ഹൃദയത്തിന്െറ മേലറകറം ഒന്നിച്ചും കിഴുറകറം 
ഒന്നിച്ചുമാണ്ട് സംകോചിക്കുന്നതു” .  ഹുദയസംകോച്ച 
ത്തിന്െറ ഫലമായിട്ടാണ്” ഹ്ൃദയസ്തുന്ദനമുണ്ടാകുന്ന 
തു". മാറിടത്തിന്െറ ഇടത്തുവശത്തു മുലയുടേയും മാറെ 
ല്ലിന്െറയും മദ്ധ്യത്തില് ഫ്ലുദയസ്തുന്ദനം സ്തഗ്രിക്കുവാന് 
കഴിയും. പ്രായപൂത്തിവന്ന "ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിന്മ 
ഒരു മിനിററില് ഏകദേശം 72 പ്രാവശ്യം സ്തുന്ദനമു 
ണ്ടാകുന്നതാണ്' ; ശരീരത്തിന്െറ സുഖസ്ഥിതിയനു 
സരിച്ചും പ്രവൃത്തികാഠിന്യയത്തെ ആശ്രയിച്ചും വികാ 
രഭേദങ്ങറഠം മൂലവും സ്മുന്ദനവേഗതു വ്യത്ൃയസ്തപ്പെട്ടിരി 

ക്കുന്നതാണു'. ചെവകുട്ടികളുടെ ഹൃദയത്തിനു മിനി 
ററില് ഏകദേശം നതൂ൨ പ്രാവശ്ചം സ്ത്റന്ദനമുണ്ടാക. 

ന്ണ്ടു്. 

രക്തക്കുഴലുകഠം സദാനിറഞ്ഞാണിരിക്കുന്നതു', 
അതുകൊണ്ടു ഫദയസംകോച്ചം മൂലം പുറത്തേക്കുവരു 
ന്ന രക്തം കുഴലുകളിശ പ്രവേശിക്കണമെങ്കില് അവ്വ 
ക്കു വികാസംവരേണ്ടതാകന്മ. ഇങ്ങനെയുണ്ടാകന 
വിസ്മൂരണവിചി ലോഹിനികളില് കൂടി പ്രസരിച്ചു 
കൊണ്ടിരിക്കും. എല്ലുകളുടെ മീതെ അധികം മാംസധി 
ല്ലാത്ത സ്ഥാനങ്ങളില്കൂടി തൊലിയോടുചേനപേംക 



ഹം ഏഴാം അഭ്ധ്യാനം ളു 

ന്ന ഭാഗത്തു പ്രസരണവിചി പ്രത്യക്ഷമാണ്. ഇങ്ങ 
നെയുള്ള പ്രസരണവിചികംം ശരീരത്തില് അവിടവി 
ടെ സ്തുഷ്ടമായിരിക്കും ആവകസ്ഥാനങ്ങളില് അമ 
ത്തിയാല് അയിനു കീഴോട്ട ചോരയോട്ടം ഉണ്ടാകുന്ന 
തല്ല. ഡോക്ടരമാര് ഹ്ൃദയസ്തുന്ദനം കണക്കാക്കുവാന് 
മണിബനന്ധത്തിലുള്ള പ്രസരണവിചിയാണ്” സ്തൃശി 
ക്കാവള്ളതു”. നിലിനികളില് പ്രസരണവീചി പ്രത്ൃ 
ക്ഷമല്ല. 

രക്തം ശ്വാസകോശങ്ങളില് വ്പ്യാവത്തിക്കുന്നതു 
കൊണ്ടു ആതിലെ പ്രധാന മലിനാംശമായ അംഗാ 
രാമുൂമെന്ന വിഷവായുവിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയും പ്രാണ 
വായുവിനെ സമ്പാടിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ലോഹിനിക 
ളില്കൂടി ദേഹത്തിന്െറ മററ ഭാഗങ്ങളില് കൂടി സ 

ഞ്ചരിക്കുന്ന രക്തം പോഷകസാധനങ്ങളെ ഇന്രിയങ്ങ 

ളിലേക്കെത്തിക്കുകയും ദേഹത്തിന്െറ നാനാവശകങ്ങ 

'ളില്നിന്നും വിഷവായുവിനേയും മറ മലിനവസ്തൂക്ക 

ളേയും ശേഖരിച്ചു ശുചപികരണേന്രിയങ്ങളിലേക്കയക്കു . 

കയും ചെയുന്നു. രക്തത്തില് എവിടെയെങ്കിലും വി 

ഷമോ രോഗബിജങ്ങളോ കടന്നുകൂടിയാല് അവ അ 

തിവേഗത്തില് രക്തപ്രസരണം വഴിയായി ഖട്ടാകെ 
വ്യാപിക്കുന്നതാണ് . അതുകൊണ്ടു പ്രഥമചികിത്സ 
ക്കാര് രക്തംവഴി അന്യ വസ്തരക്കഠം ശരീരത്തില് പ്രവേ 
ശിക്കാതിരിപ്പാന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്ന. 
രക്തത്തിന്നു ചില പ്രത്യേകഗുണങ്ങളണ്ടു്. ദേഹത്തില് 

നിന്ന പുറത്തുകടന്നാല് അതു കട്ടയാകുന്നു. ഈ ഗുണ 
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! മുക്ളയുകൊണ്ടു മുറിവുകളില് നിന്നു വരുന്ന രക്തം ക്ട 
_ യാകയും രക്തസ്രാവം താനെ നില്ല്കയും ചെയ്യുന്നു. 

പക്ഷെ വലിയ മുറിവുകളണ്ടായി രക്തം ധാരാളമായി 
ഒഴുകുന്നുണ്ടെങ്കില്: മുറിവായില് രതം കട്ടയദയിക്കാ 
വാന് പ്രയാസമധണ്ട് . 

രകരുത്തില് പൊങ്ങിക്കിടക്കന്നെ രണ്ടുതരം രക്തു 
കണങക്ങഠം ഉണ്ടു്. ഇവയില് പിലതു ചുവനതും 
ചിലതു വെളത്തതുമാകുന്നു. ശോണകണങ്ങം പ്രാണ 

 വായയേവിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ധ. ശേവേതകണങ്ങം ദേഹ 
ത്തിന്നു ളില് കടന്നകൂടടന്ന രോഗബിജകങ്ങളെ നശിപ്പി 
കൂകഷയനവയാണ് , ചിലപ്പോറം ശ്വേതകണത്മം 

 രോഗബിജങ്ങളോട്ട” സമരം നടത്തിയതിന്െറശേഷം 
പ ഠാടയപ്പെടുന്നതായാല് അവ മൃതിയടഞ്ഞു ഫലമം  യിത്തിമുന്നു. കുരുവിണ്െറയോ മറ൨ വ്രണങ്ങളുടേ 
യോ ഉള്ളില് കാണുന്ന ചലം ഇത്കിനെയുണ്ടാകുസ വയാണ്. . 

രക്തത്തില് ഇന്രിയധാതുനിമ്മാണത്തിന്നംവശ്ൃയ 
മായ ആഹാരസാധ നങ്ങളുണ്ടു”. കേടുവന ധാതുക്കുളൂ 
ടെ കേടു പോക്കുന്നതിന്നും ഭാവ ആവശ്യമാണ് 

ക ശരിരത്തിലെ ശിതോഷ്ക്കു സ്ഥിതിയെ നിയന്ത്രിക്ക 
ന്നതിന്നും രതം ആവശ്യമാകുന്നു. 

അഭ്വൂായം ൫ 

സ് ക [1 _ ആടി [, തന് ലു നനന ് 

പിപിപി 
പി [1 വഃ [1 

ി 
രക്തസ്രാവവും ശമ നാപായണം ളം  ശര്രിതാഎ നാറു 

രക്ത ക്ടഴലു കറംക്കു മുറിവു രുട്ടുമ്പോഠം അവയില് നിന്നു രക്തം പൂഠാത്തേക്കു ഗമിക്ഒന്ന മുറിവുകഠം ചെ മ 
പ ടക്ി* ഫൂ്്്് ലം മി ക 
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റിയവയാണെക്കില് അവയില്നിന്നു വരുന്ന രക്തം 

ഉടനെ കട്ടുയാവു കയും ചോരഖയൊഴുക്കു താനേ നില്ല, 

യും ചെയ്യുന്നുണ്ടു്”. പരുക്ക് വലുതായാല് അങ്ങിനെ 

സംഭവി ഒന്നെതല്ല. അതു കൊണ്ടു രക്തസ്രാവത്തെ തട 
യേണ്ടതു് അ മപ്യാവശ്യമാണു”. ലോഹിനികളില്നി 

ന്ന വരുന്ന രക്തം നാഡിക്കനുസരിച്ചു് 4 ചാടാാക്കൊ 

ണ്ടിരിക്കും. നിറം കടും ചുവപ്പാണ് . നീലിനികളില് 

നിന്നു വരുന്ന രക്തം “ഒഴുകി?വരുന്നതാണ്. അതി 

നൊ വണ്ണം കരിം ചുവപ്പാണ്ട്. ചെവ കുഴലുകളില് 

നിന്നു രതം കിനിഞ്ഞു” വരികയാണ് ചെയ്യുന്നതു”. 

രക്തവണ്ണം രണ്ടുവിധത്തിലും കാണാം - 

ശമനോപാറയങ്ങം: 
ക 

1. മുറിവു” തട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തു് തഞ്ഞത്ത 

വെള്ളംകൊണ്ടോ ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ടോ ധാരയിടുക. 

ഒ. മുറിവു” തട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഹ്ൃദയനിര 

പ്പില് നിന്നു പൊക്കിവെക്കുക. 

9. രോഗിക്കുശ്പുഖം തോന്നുന്ന വിധത്തില് കി 

ടത്തുക: 

4. മുറിപിന്മേ പഞ്ഞിയോ ശീലക്കഷണ 
ി | ന] 

മോ ഖെപ്ചു അമത്തിപ്പ'ടിക്കുക, 

നീലിശികാഠംക്കു പരുക്കു പററിയുണ്ടാകുന്ന ചോ 
[ 

രയൊഴുകഖ്നദൊം വേഗത്തിലും ശക്തിയിലുമാണ 



ആഗന്തുകരോഗശമഡോപാഞ്ങഠം മു? 

1; ലോഹാിനികളിത് നിന്ന ള്ള രക്ത സ്രാവം. അതിനെ നി 
 തുന്നതിനാവേണ്ടി പതക്കകള ത്തന്നെ അമത്ധിയഠല് 

രക്തസ്രാവം നിനേക്കാം. ആല്ലെങ്കില് മുറിവിന്െറ 
വായില് പഞ്ചരയിവെച്ചു ശീലക്കഷണംകെ'ണ്ടു അമ 
ത്രിക്കെംട്ടണ്ടിവരും. 

ഇങ്ങിനെ ചെയ്തിട്ടും ഒഴുക്ക് നില്ല്യസ്ി ല്ലെങ്കില് . 
 മൂറിവില്നിനു മേലോട്ടുള്ള മുഖ്യലോഹിനിക ഉടെ 
ര പ്രസരണവിചി പ്രത്യക്ഷമാകന്ന സ്ഥലത്തു് ത്രഥത്തി 

പിടിക്കണം. ദൃഷ്ടാന്തമായി മണിണ സ്വഅരിസ൩ തട 
ഒഴ പരുക്കേറ൨ ചോരവതുന്നണ്ടെങ്കില് മണിബന്ധ 
ത്തിലുള്ള നാടി രഥ ത്രിപ്പിടിക്ക ന തുകെറണ്ു” രക്ത 
സ്രാവം നിത്മാവുന്നതാകന്നു:. ശരീരത്തില് അവിടപി 
ടെ ഇത്തരം നാഡികളള കാണും. 

ഒരു (ഥമ ഗശ്രുഷകന് തറയുടെ  കൃത്ൃസ്ഥ 
നം കണ്ടുപിടിക്കുവാന് സമ ത നായിരിക്കേണ്ടര്വാകന്നു. 

ചിത്രത്തില്നിന്നു” അവയുടെ സ്ഥഠനങ്ങാം ഗ്രഹ്? 
ഓാവയമ്പതാണ്ട്. 

) 

നാഡികരം ചെവവിരത് കൊണ്ട ദീര്ഘനേരം 
ം അമത്തിപ്പിടിക്കുന്നതു സാധിക്കാതെവന്നാല് €രക്തരോ _ ധകശാസ്ത്രം? ഉപയോഗിച്ചു അമച്ചുകൊടുക്കാം. ചെ 
റിയ ഒരു ഉരാണ്ട മില്ല” എടുത്തു ശീലക്കഷണത്തില് 
പൊതിഞ്ഞു” നാഡിയില് വെക്കുക. ഒരു വിരികറ 
ഒ ബാന് ഡെയ് ജു" എടുത്തു കല്ലിനുലീതെ അമത്യി 
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കെട്ടി, കെട്ടിന്നള്ളില് പെന്സിലോ ചെറിയ അഴി 
ഒയാ ഇട്ട് പിരിച്ചു കെട്ടമുവക്കുക. ഇങ്ങിനെ ഉണ്ടാ 
ക്കുന്നതിന്നാണ് “രക്തരോധകശസ്്രം” എന്നു വിവ 

ക്ഷിക്കുന്നതു” . രോധകശസ്ത്രം ടീര്ഘനേരം കെട്ടിനി 
തുതുന്നതായാല് സിരകറംക്കും മജ്ജാതന്തുക്കരംക്കും ഹാ 
നിതട്ടുവാന് ഇടയുണ്ട്”. അതുകൊണ്ടു" അതിനെ ഇട 
ത്ത്തിടെ അഴപ്പുവിടേണ്ടതാകുനാ. മേല്ലറഞ്ഞ ഏതെ 
കിലും പ്രവൃത്തികൊണ്ടു രക്തസ്റാവം നിന്നുകഴി 

ഞ്ഞാല് മുറിവിന്നുള്ള കുപശാന്തികും ചെയ്യണം. 

ശരീരത്തിന്നുള്ളിലുള്ള രക്തസ്രാവം 

]. ദേഫ്ത്തില് ഇടിഖയൊ മദ്ദനമെട തട്ടിയാല് 

ആ ഭാഗം €കക്കിയ' നിറത്തില് കാണാം. ഉള്ളിലുള്ള 

ചെവരക്തക്കഴലുകരംക്കു കേടു പറവന്നതുകൊണ്ടാണ് 

ഭ്വാഞ്ങിനെ വണ്ണവ്ൃത്യ്യാസം തൊലിയില് കാണുന്നതു . 

തണത്ത വെള്ളത്തില് തുണിമുക്കി കേടുതട്ടിയ ഭാഗ 

ത്തുവെച്ചു' കെട്ടി കൂടെക്കൂടെ പി 

ശ്മനം ലഭിക്കുന്നതാണ്, 

3, സുഖക്കേടുകഠം നിലചിത്തവും ഗ്രരുതരമായ് 

മര്ദ്ദനം മൂലവും ശരിരാന്തര്ഭാഗങ്ങളിലെ രക്തക്കുഴ 

ൂഗംഠംക്കു പരുക്ഭ പററി ശ്വാസകോശങ്ങളിലേക്കോ 

ഭുതൃമാശയത്തിലേക്കോ മസ്തിഷൃത്തിലേക്കോ രക്ത സ്റ്റാ 

വമു ണ്ടകേന്ണ്ടു”. അങ്ങിനെ വരുന്നതു ആപല്ക്ക 

രമാണ്. അശ്രദ്ധകൊണ്ടു് ജീവാപായംതന്നെ വന്നേ 

ക്കും .  ശരീരത്തി।ന്നുള്ളില് ഏതു ഭാഗത്താണ് രക്തയ്റ്രാ 
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രക്തനാഡികറം 





ഇന്ത 2 

ആഗത്തുകരോഗശമനോപാഠയങ്ങ ഠം 29, 

വമുള്ള തെന്ന ബാഹ്വലക്ഷണങ്ങരം കൊണ്ടറിയാധുന്ന 
താകന്നു 

1 മുഖവും ചുണ്ടുകളും വിളറിപരിക. 

8 തലചുററലും മോഹാലസ്പൃയവും £ ണ്ടാകന്നതേ 
ടൊപ്പം ശക്തി ക്ഷയിച്ചുവതം. 

8 ദ്ൂതഗതിയില് ശ്വസിക്കന്നതും കോട്ടവായി൭ 
ന്നതും കിരയ്ക്യന്നതും സാമാന്യലക്ഷണങ്ങളാണ്.. 

& നാഡികരംക്കു ബലക്ഷയം വരികമ൦ത്രമല മ പ്പ 
ണിബ ന്ധത്തിലെ നാഡി അപ്രത്യക്ഷമായെന്നംവരും. 

9 രോഗി വായുലഭിക്കുന്നതിന്നവേണ്ടി സാഹസ 
ഒപ്പുടുന്നതു കാണാം. 

0 രോഗി ബോധരഹിതനായിത്തീതസന്മ. 

ഭരോഗിയെ ശുശ്രുഷിക്കേണ്ടുന്നവിധം: 

1) ഒന്നാമതായി വിദഗ് ദ്ധവൈദ്യസഹായം 7! 
ടുക 

8 ദേഹത്തില് വസ്ത്രങ്ങഠം മു൨കിയിരിക്കുന്ന ണ്ടെ 
കില് അഴച്ചിടണം, 

8 ധാരാളം ശുദ്ധവായു ലഭിക്കവാനുള്ള സെക 
സ്യുങ്ങം ഉണ്ടാക്കണം: രോഗിയുടെ ചുറവം കാണി 
കറം കൂട്ടമായി നില്ല്യൂവാന് അനുവടിക്കെതു". 
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4 രോഗിക്കു മാനസികമായും ശാരീരികമായും 
ആശ്വാസംകിട്ടിയാല് ചോര യൊഴുക്കു കുറയുന്നതാണ്. 

0 ലഹരിസാധനങ്ങം ഒന്നം തന്നെ കൊടുക്ക 

രത് . 

6 സുഖക്കേടുള്ള ഭാഗത്തു ഐസ് സഞ്ചിവെക്കു 
ക. ശ്വാസകോശങ്ങളില് നിന്നാണെങ്കില് ഹൃദയത്തി 

ന്െറ സ്ഥാനം വിട്ടു മാറത്തും, ആമാശയത്തില് നിന്നാ 
ണെങ്കില് വയററിന്നു മുകളിലും, മസ്തിഷ്ണത്തില് നിന്നാ 
ണബെക്കില് ശിരസ്റ്റിലും ഫഐെസ്സ സഞ്ചി വെക്കുക. തല, 

കറച്ചുപൊക്കി വെക്കയുംവേണം. 

! ഐസൊ തഞത്തവെള്ളമൊ കുടിക്കാന് 
കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ആമാശയത്തിലാണ് രക്തസ്രാവം 
പ്രത്ൃക്ഷപ്പെട്ടതെക്കില് വായില്ക്കൂടി! ഒന്നും കൊടുക്ക 
രത. 

8 രൂക്ഷതയില്ലാത്ത ആഫ്പ്ാണക്ഷാരം മൂക്കില് 

കാട്ടന്നതു നല്ലതാണ് . 

ശ്വാസകോശങ്ങളില് രക്തസ്രാവമുണ്ടാകുന്നതു സു 

ഖക്കേട്ട കഠംമൂലമാരെ' ; - വാരിയെല്ലിനു ഒടിച്ചുല്തട്ടി 

ശ്വാസകോശങ്ങളില് കുത്തിക്കയറിയാലും ചോരയൊഴു 

ശഒന്ദോകുന്നതാണ് . പതയുള്ളതും കടുംചുവപ്പുള്ളതുമായ 

രതം ലുമച്ചതുപ്പുന്നതാണു പ്രത്യേകലക്ഷണം. 

ഭക്ഷണ സവാധഥങ്ങം കലന്നതും കരിംചുവപ്പുവ 

ണുമുമ്ളതുമായ രക്തം ഛഓിക്കുന്ന ണ്ടെങ്കില് ആമാശയ 



ന് 

ര: 

ി 

ലം 

ം 
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ത്തിലാണു' രക്ത സ്പാവമെന്നനുമാനിക്കാം. ഇങ്ങിനെയു 

ള്ള രോഗിക്കു ഭക്ഷിപ്പാന് ഒന്നും കൊടുക്കരുതു”. ഛര്ദ്ദി 
ച്ച രക്തം ഡോക്ലരെ കാണിക്കയും വേണം. മസ്തിഷ്ക, 
ത്തിലാണെങ്കില് രോഗിക്കു തനന്േറടം ഉ ണ്ടാകുസതല്ല. 
ശ്വാസം ദീര്ഘമായിരിക്കും. ചിലപ്പ്ോഠം ചെവിയി 
ലോ വായിലോ മൂക്കിലോ ചോരകാരെം, 

മൂക്കില്നിന്നുള്ള ചോര യൊഴുക്ക് : 

മൂക്കില്ക്കൂടി രക്തം ഒഴുകുന്നുണ്ടെങ്കില് രോഗി 
യുടെ തല സ്വല്പം പിന്നോക്കം ചായിച്ചു കൈക്റും 
രണ്ടും പൊക്കിപ്പിടിച്ചു” ശാന്തമായിരുത്തി വെള്ള 
ത്തില് മുക്കിയ തുണി പിന് കഴുത്തിലും മുക്കി ന്െറ മേല് 
ഭാഗത്തും വെച്ചു” തണുപ്പിക്കുക. രക്തസ്രാവം നിന്നാല് 
രോഗി കുറേനേരം അനങ്ങാതെയയം മൂക്കില്ക്കൂടി തൃമ്മാ 

ക് തെയും ഇരിക്കണം. പ്രഥമശു ശ്രുഷകൊണ്ടു ചോര 
യൊഴുകുന്നതു നിന്നില്ലെങ്കില് ഡോക്ടരെ അഭയം പ്ര 
പ്പിക്കണം- 

ചെവിയില്നിന്നു ചോരവരുന്നത തലയോടിന്നു 
നിനി 

ഭംഗം തട്ടുമ്വോഴാണു് . രഷ്തംവരുന്നതു തുടപ്പുകളയൂക 
യല്ലപധതെ ചെവി ഒരിക്കലും അടച്ചുവെക്കരുതു്. 

പല്ല,പറിച്ചകഴിയില്നിന്നു രക്തസ്രാവം നില്ല 
ന്നില്ലെങ്കില് ഐസ്സറ് വായില് ഇടുദയേധ വായില് 
തണുത്തവെള്ളം പിടിഷ്കുകയോ ചെയ്യാം, എസിട്ടും 
ശമനം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കില് രംതംവരുസ കഴിയില് 
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പഞ്ഞിതിരുകി രോഗിയോട്ട” അമത്മിക്കടിക്കുവാന് 
ആവശ്യപ്പെ; ക. 

ം അദ്ധ,ായംറ്റ 

മുറിവുകളും ശമനോചായങ്ങമം 

ശരിരത്തെ ആച്ഛാദനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചര്മ്മ 

ത്തിന്നോ തആഅതിനട!യിലു കള ഇന്ദ്രിയധാതൂഭരൊംക്കോ 

ഭകേടൂപററി രക്തം ഒഴുകുഃമ്പാഠം മുറിവുകരം ഉണ്ടാകു 

ന്മ. ആ പഴുതില്ക്കൂടി പുഠമേനിന്നു വിഷബീജങ്ങളം 

രോഗാണകളെം പ്രവേശിക്കാനിടയുണ്ടു”. ശരീരത്തി 

ന്െറ ബദ്ധവൈരികളായ ഇവയെ അതിശക്തിയുള്ള 
ഭൂത കണ്ണ്ണൊടിയുടെ ഡഹായംഒകാണ്ടു മാത്രമേ കാണു 
വാന് ന്ധാധിക്കയുള്ള. ഇവ ശരിരത്തില് പ്രവേശി 
ചാല് ശ്വേതരക്തകണത്കുകാല് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടി ല്ലെ 

ങ്കില് അവ വചന മുറിവുകഠം പഴുക്കുകയും വിഷസാ 

ഡധനങ്ങഠം രക്തത്തില് കലന ക്ഷചതസന്നി പിടിചെട 

ന്നതന്നിടയാകുകയും ചെയ്യും. അതു കൊഴ്ടു മുറിവുകറം 

എത ചെവതായാലും വിഷവാഹിനികളാകാതിരി 

പ്പാന് മുന് കരുരലു കള ാവശ്ധ്യമാണു”. 

“ചൊട്ടാസിയം പചെര്മാംഗനററ്* കലക്കിയ 

വെള്ളം “ബോറി ഒ" പൊടി, “അയാഡിന്?! ദ്രാവ 

കം. “കാര്ജബാഭിക്ക് ആസിഡ്, ഡെററാരം മുതലാ 

യവ വിഷാീജങ്ങമെ നശിപ്പ്്ക്കുനതിനു പാറിയ 

മരുന്ന കളാണ്മ്. 



നന്യനനനത്ന്യന്ത നന് 

[ നന: 

ആഗ പംരേശഗേശമവാപ; നങ്ങാം ക് 3 

മുറിവുകമെ ചികിത്സിക്ക്ണ്ടന്നവിധം: ലു 
സ; 

] ചോര ഒലിക്കുന്നതു നിത്തുക 
[് 
് 

മ അഴുക്കുള്ള കൈകൊണ്ടു ത്രൊട്ടകയോു ൫ 
ദ്ധ ജലംകൊണ്ടു” കഴുകുകയോ വ്വ (ലം 
കൊണ്ടു തുടയ്ക്രുകയോ കെ ടകയെ മെ ത്ര 

9 വിഷസാധനങ്ങം മുറിവില് പ്രവേശിക്കാതി 
രിപ്പാന് സൂക്ഷിക്കണം. ചളി, മണ്ണും മണലു", ച 
ണകം മുതലായവ മുറിവിന്നകത്തു പറുറീടടുടകില് 
വിഷക്ക മിനാശിനികളായ മരുന്നൊഴിച്ച വെള്ളം 
കൊണ്ടു മുറിവിന്െറ പരിസരങ്ങളെ ല്ലാം കഴുകിയതി 
ന്െറ ശേഷം മുറിവിന്െറ മുഖവും വൃത്തിയാക്കണം 
മുള്ളോ കുപ്പിച്ചില്ലൊ തറച്ചിട്ടണ്ടെങ്കില് ത്രവ൮ ി 
ചുകളയ്തിന്നു ഡോക്ലരെ കാണിക്കയാണ നല്ലത്. 
മുറിവിന്െറ മുഖത്തു രക്തം കട്ടയായിരിക്കുന്നുണ്ടെ 
ങ്കില് കഴുകിക്കകുയാതെയിരിക്കുകയാണ് നല്ലതു്. പ 
ക്ഷെ അതിനകത്തു അശുദ്ധസാധനങ്ങം ഉ ണ്ടെങ്കില് 
പ രക്തം കഴുകിക്കളയേണ്ടതായിവരും. 

4 മുറിവു വൃത്തിയാക്കിയതിന്െറശേഷം ത്ത 
യോഡിന്? ദ്രാവകമോ തുല്യമായ മറവ ദ്രാവകങ്ങ 
ച്ചേ പുരട്ടി പഞ്ഞിവെച്ചു ശിലക്കഷണം കൊണ്ടു കെട്ടു 
കയും പരുക്കേററഭാഗത്തിന്നു അനക്കം തട്ടാതെ വെ 
ക്കുകയും വേണം. 

9 പരുക്കിന്െറ ഫലമായി നെടുക്കംതട്ടിട്ടുണ്ടെ 
ങ്കില് അതിന്നുള്ള മള ചികിത്സയും നടത്തണം. 

5 
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0 പുറത്തെ തൊലി മുറിഞ്ഞു അകത്തേക്കു മുറി 
വുതട്ടിട്ടു ണ്ടെകില് മുറിവ” വെള്ളം കൊണ്ടു കഴുകരുതു”. 

മുറിവില് മാറമ്പലു”, ചാണം, ചാരം മുതലായതു 
വെച്ചുകെട്ടുന്നതു ആപൽക്കരമായ ഭവിഷഫ്യത്തുകഠംക്കു 
കാരണമായിത്തിരുന്നു . 

ശരീരത്തില് സൂചിതറച്ചാല് വലിച്ചെടുക്കുവാന് 

സാധിക്കാതെവന്നാല് ഡോക്ടമെ കാണിക്കുകതന്നെ 

വേണം. 

ദേഹത്തില് മത്സ്യം പിടിക്കുന്നതിനുപയോഗിക്കു 

ന്ന “ചൂണ്ട? തറച്ചാല് അതിനെ പുറകോട്ടവലിച്ചെട 

ക്കുന്നതു കൊണ്ടു മാംസത്തില് കീറല് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. 

കയറിയവഴി മുമ്പോട്ട തള്ളിയെടുക്കുകയോ ആ ഭാഗം 

കിറിയെടുക്കെയാ ചെയ്തു മുറിവു കെട്ടണം. 

ക്ഷതഞ്ങഠം: മൂപ്പയില്ലാത്ത  ആയയധങ്ങാംകൊ 

ണ്ടൊ വിഴ്ച,മൂലദമാ മര്ദ്ദനം നിമിത്തമോ ദേഹത്തില് 

പരുക്കുതട്ടാനിടയുണ്ട് . രക്തം പുറത്തേക്കു വരുന്നി 

ല്ലെങ്കിലും പരുക്കുതട്ടിയ ഭാഗത്തുള്ള സൂക്ഷ്മരക്തക്കുഴ 

ലുകഠംക്കു കേടുപററിയിരിക്കുന്നതു മൂലം രക്തം കക്കി 

യിരിക്കം- വേദനയും വിക്കവും അനുഭവപ്പെടും. ത്ത 

ഭാഗത്തെ കുറച്ചൊന്നു ഉയത്തിവെച്ചു തണുപ്പിക്കുന്ന 

തു മാത്രമേ പ്രഥമശശ്രുഷയുള്ള. 

അദ്ധ്യായം 10 റ: 
തീപ്പൊള്ളല്: 

വന വില്ലാത്ത ചൂടിനാല്, അതായതു തീ, ചുട്ടുപ 

ടുത്ത ഇരിമ്പു” മുതലായവയാല് ശരീരം പൊള്ളന്നതി 
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സിടയുണ്ടു്. നനവോടു കൂടിയ ഉഷ്ണുത്താല്, അതായതു 
ആവി, തിളച്ച വെള്ളം, എണ്ണ എന്നിവ തട്ടിയതി 
ഒ൯റ ഫ്മചമായും ദേഹം പെറള്ളം. എങ്ങിനെ പൊ 
ള് യാലും ഭവി.ബ്ൃത്തു് ഒന്നുതന്നെയാണ്”. പൊള്ളലി 
ന്െറ പരപ്പും ആഴവും അനുസരിച്ചാണ്” പരുക്കിന്െറ 
ഗൌര വമിരിക്കുന്നതു”, പൊള്ളല് ശക്തിയായിട്ടുള്ള 
താണെങ്കില് നെടുക്കം തട്ടുന്നതിന്നിടയുണ്ടു”ു ആഴം 
കുടിയ വിധത്തില് പൊള്ചളിയിട്ട ണ്ടെങ്കില് പരുക്കു 
പഴുത്തു ചിഞ്ഞു' വിഷക്കമികഠംവഴി വ്ൃരണമായിത്തീ 
രുന്നതുമാണ്് . 

തടുപ്പ്ില് തിപിടിച്ചാല് പരിഭ്രമിച്ചു" ഓടുന്നതു 
കൊണ്ടു തി ആളികത്തുന്നതല്ലാതെ കെടുന്നതല്ല.. മ 
നോധൈര്യയം കളയാതെ ഉടനെ നിലത്തുകിടന്നുരുള 
കയോ വസ്ത്രം വലിച്ചെറിയുകയോ ചെയ്യണം. കട്ടി 
യുള്ള പുരപ്പുകൊണ്ടോ ചാക്കുകൊണ്ടോ ചുററി മൂടു 

 സനതായാലും തീ കെട്ടുപോകും. 

അടുപ്പത്തിരിക്കുന്ന എണ്ണപ്പാത്രത്തില് തീപിടി 
ച്ചാല് ചാരം വാരിയിട്ടാല് തി കെട്ടപോകരമങ്കിലും 
എണ്ണ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. തീ പിടിച്ചിരി.ന്നെ പാ 
തത്തെ വലിയ പാത്രംകൊണ്ടു മൂടുന്നതാണു” നല്ലതു”. 
വെള്ള മൊഴിക്കുന്നതു അബദ്ധമാണ്. 

ദേഹം പൊള്ളിയതിനുള്ള ചികിത്സ: 

തിപൊള്ളിയ സ്ഥലത്തു കാറവതട്ടാതെയും തീ 
പ്പണ്ണുകളി॥ല് വിഷബീജങ്ങറം കടന്നകൂടാതെയും സൂ 
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കഷ്മിക്കണം. നടുക്കം തട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കില് പരിഹരിക്കുന്ന 
തീന്നുള്ള ശ്രമവും ചെയ്യണം. 

1 പൊള്ളിയ സ്ഥലത്തു വസ്ത്രം ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട 
ന്ടൈങ്കില് വലിച്ചെടുക്കയോ കീ൨കയോ ചെയ്യാതെ 
കത്രികകൊണ്ടു മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടതാകുന്നു . 

2, പരുക്കില് കാറവതട്ടാത്തവണ്ണം പഞ്ഞികൊ 

ണ്ടോ നല്ല ശീലക്കഷണങ്ങറം൭ കാണ്ടോ പൊതിഞ്ഞു 
കെട്ടണം: 

9. ഡ്രെസിങ്ങു' തയ്യാറാക്കുവാന് താമസം നേരി 
ടുന്ന ണ്ടെങ്കില് ഇളം ലൂഴുത്ളൂ വെള്ളത്തില് സോഡ 

ബ്പ്യാടി (ച ട്ഹ്ച) ചേത്ത് ധാരകൊള്ളന്നതു ആ 

ശ്വാസകരമായിരിക്കും. 

_ പൊള്ളിയ ഭാഗത്തെ പൊതിഞ്ഞ പഞ്ഞിയോ 

ശീലക്കഹ്മണമോ കുറേശ്ശയായി നീക്കി 13] ഠം 
കലക്കിയ വെള്ളത്തില് മുക്കിഎടുത്ത തുണികൊണ്ടു 

മൂടിക്കെട്ടുക. 

അതിന്െറശേഷം പഞ്ഞി കനത്തില് വെച്ചു” തു 

ണീകൊണ്ടു കെട്ടുകയും വേണം. 

പിക്ക് റിക്ക്” ആസിഡില് മുക്കിയ തുണികൊണ്ടു 
കെട്ടുന്നതും തീപ്പ്യൊള്ള ലിന്നു പററിയ ഓഷധമാണ് . 

തീപ്പ്യൊള്ളിയ സ്ഥലത്തു പോളകഠം ൭ ണ്ടായി 

ട്ടണ്ടെഷിര കുത്തി പ്പൊട്ടിക്കുന്നതു അപായകരമാണ് . 



ആഗുനതൂുകരോഗശമഡോപാന ങ്ങറം ളു. 

ഇ ി 

3 ൨ തലായവ പെ എണ്ണ, വെണ്ണ, അരിമാവു” മു പ 

ളിയ സ്ഥലത്തു പുരട്ടിയാല് തല്ല്രാലശമനമുണ്ടാവു 
മെക്ക്ലും പിമ്സ്ടട' :ഡ്രെസിങ്ങ്?” ചെയ്യേണമെങ്കില് 
പ്രയാസമായിത്തിരും. 

ലം വിട്യച്ഛുക്തികൊണ്ടോ മിന്നല് പിണര് കൊ 
ണ്ടോ പൊള്ളിയാല്, നെടുക്കം രട്ടീട്ടണ്ടെങ്കില് ആ 
തിന്നുള്ള പ്രര്ധിവിധികഠം ചെയ്യതിന്െറശേഷം,ം തീ 
പ്പ്യൊള്ള ലിന്നു ചെയ്യുന്നതു പോലെയുള്ള ചവികിത്സകററം 

നടത്തുക. 

ഭഅരലക്തകപ്രവാഹം തട്ടിയിരിക്കന്ന ആളെ ര 
ക്ഷിക്കനായി ശ്രുമിക്കുമ്വോഠം ചില സംഗതികരം 
ഓത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് . വിദ്യ പ്ലക്തിപ്രവാഹം ശു 
ശുഷകന്െറ മേല്തുട്ടാതിരിപ്പാനായി കൈകറം നന 
വില്ലാത്ത കടലാസ്സുകൊണ്ടോ തുണി കൊണ്ടോ അല്ലെ 
ക്(ല് റബ്ബര് കൈയുറകഠംകൊണ്ടോ മൂടിയിരിക്കേണ്ട 
താണ്. ഭൂമിയും വിഭ്യ്ഛം ക്തിയുംതമ്മില് ബന്ധം ത 
ട്ടാത്।രിപ്പാന് മരക്കഷണത്തിന്മേലോ നിലത്തു രതൂണി 
വിരിച്ചു അതിന്മേലോ നില്ല്ക. അടുത്തുചെന്ന കൈ 
കറംകൊണ്ടു ആളെ മാറവന്നതിന്നു ശ്രമിക്കാതെ വള 
ഞ്ഞ വടി കൊണ്ടേ കയ൨ കൊണ്ടോ വലിച്ചെടുക്കുന്ന 
തായിരാക്കും നല്ലതു”.  വിദ്യച്ഛുക്തി തട്ടിയിരിക്കുന 
ആറംക്കു ശ്വാസോച്ഛപാസം നിന്നുപോകാനും ഹൃദയ 
റ്ലാഭനം ഉണ്ടാകുവാനും ഇടയുണ്ട്. ആ ഘട്ടത്തില് 
ഹൃദയത്തിന്െറ ഭാഗത്തേക്കു ദേഹം നല്ലവണ്ണം തിരു 

ി 
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മ്മി ചൂടാക്കുകയും കൃത്രീമശ്വാസോച്ചവാസക്രിയകഠം 
നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. 

ആസിഡ്ഡ് തട്ടി ദേഹം പൊള്ളിയാല് വസ്ത്രം അ 
ലക്കുന്നതിന്നുള്ള സോഡാകാരം വെള്ളത്തില് ചേത്തു 
ധാരയിടുകയോ അല്ലെങ്കില് പൂടുള്ളവെള്ളം ധാര 
യിട്ട് ആസിഡിണ്െറ ശക്തി ലഹൂകരിക്കുകയോ ചെ 
യണം . 

ആല് ക്കലി കൊണ്ടു പൊള്ളിയതാണെങ്കില് വി 
നിഗര് ( ചൊവക്ക) ധാരയിട്ടാല് മതി. 

ചുടു വെള്ളംമൂലം തൊണ്ട പൊള്ളിയാല് ഐസ് 
വായിലിട്ടുകൊടുക്കുകയോ എണ്ണ കുടിക്കാന്. കൊട്ട 
ക്കുകയോ ചെയ്താല് ശമനമുണ്ടാവും. 

അഭയം 1 

കണ്ണു , ചെവി; മൂക്ക്, തൊണ്ട എന്നിവയില് അന്യ 

വന്ക്കക്കറം: 
ളം 

5 ലയാളം. പം. യാ ജം 

കണ്ണില് പൊടി, കരി മണല്, ചെറിയ പ്രാ 

ണികഠം മുതലായവ കടന്നാല് കണ്ണൂ തിരുമ്മരുതു”. 
താഴെ പോളയിലാണെങ്കില് അതു കിഴോട്ട വലിച്ച് 

കരട്” ഒരു നേരിയ തൂണിക്കഷണത്തിനെറ അററം 

കൊണ്ടു തുടച്ചുകളയുക. വേദന തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കില് 

കുറച്ചു ആവണക്കെണ്ണയോ പാലോ ഒഴിക്കുന്നതു നല്ല 

താണ്: മേലെപചോളയിലാണെങ്കില് പോളതുറന്നു 



ആഗുന്൬ 6 റേ റശമനോപ്പാനങ്ങഥം ടി] 

മേല്പ്പുറഞ്ഞവിധം ചെയ്യുക. കണ്ണില് ചുണ്ണാമ്പാ 

യാല് വിനിഗവം വെള്ളവും ചേത്തു കഴുകുക. അതി 
ള് ] നുശേഷം വേദന മാറിയില്ലെങ്കില് കണ്ണടച്ചു പഞ്ഞി 

ലനത്തില്വെച്ചു' ബേന്ഡ്വെയ മക ചെയ്യുക. 

ചെറിയകുട്ടികഠം മൂക്കില് മഞ്ചാടിക്കുരു പുളി 

രു മുതലായവ കുത്തിക്കേററിയാല് മവവശത്തുള്ള 

ദ്വാരമടച്ചു' അന്യവസ്ത ഇരിക്കുന്ന മുക്കില്ക്കൂടി തുമ്മി 
ക്കുക. അടഞ്ഞിരിക്കുന സാധനം പുറത്തേയ്ക്കു പോ 
കുന്നതാഞ്ച് .. 

ചെവിയില് പയറൊ മഞ്ചാടിക്കുരു തവാ മറേറാ 
കയറിയാല് വെള്ള മൊഴിക്കരുതു' ; അപ്പോത്തിക്കരി 
യുടെ സഹായം തേടേണ്ടതാകുന്നു. ചെവപ്രാണികറം 
ചെവിയ്ക്കുള്ളില് പ്രദഃവശിച്ചുല് ഇഭംചൂടുവെള്ളമോ 
എണ്ണടയാ ഉപ്പുവെള്ളമോ ഒഴിച്ചു തല ആ ഭാഗത്തേ 

ക്കു ചഠിച്ചുവെച്ചാല് പ്രാണികഠം വെള്ളത്തില്മുമൂടി 
പുറത്തേയ്കൃപോകും. 

ഭക്ഷനസാധനങ്ങളോ മറേറം തെ൦ണ്ടയില് 

കുടുങ്ങിയാല് തല കീഴോട്ടാക്കിപ്പിടിച്ചു മുതുകില് തട്ടി 
യാല് സാധനം പുറത്തേക്കു പോകും. ഛര്ദ്ദിപ്പിക്കുന്നതു 
കൊണ്ടു ഗുണമുണ്ടാകും. മത്സൃത്തിന്േറയോ മറേറമ 
എല്ല തൊണ്ടയില് തങ്ങിയിരുന്നാല് ഒരു ഉരുള ചേോമ 
൨ വിഴുക്ങിയാല് അതിനോടൊന്നിച്ചു മുള്ള ഇറങ്ങി 

പ്പോകും. 



[1] 
ക. 
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വിഷബാധ: 
[നിനാ 

മനുഷ്പ്യക്കു വിഷബാധ പററാവുസതു പ്രധാന 
ം ി റ ടഃ മായി രണ്ടുവിധത്തിലാണ്”. പേപ്പട്ടി, എലി, പാസ്ച് , 

എട്ടുകാല൯ മുതലായ ജന്തുക്കളുടെ കടിയാല് ജീവ 
നാശം സംഭവിക്കാവുന്ന അപായങ്ങം വരുന്നുണ്ടു”. 
ചില ചെടികളും കായ് കളും വിഷത്ജളാണ് . 

ജൂന്തുക്കളടെ കടി എപ്പോഴും വിഷമുള്ളതായിരി 

ക്കണമെന്നില്ല. എങ്കിലും സംശയസ്ഥാനത്തു വിഷ 
മുള്ളതാണെന്നു സങ്കല്ലിച്ചു പ്രതിവിധികഠം നടത്തുന്ന 
൫ നന്നായിരിക്കും. 

പാമ്പുവശ്ശുത്തില് നിക്കോലി കടിച്ചാല് അന്ന 

ത്തെ ഉനണെം ഉറക്കവും ഉ പേ കഷിച്ചാല് മതി. മറ൨ 

ജാതി സഡ്റൂമായാല് കടിവായുടെ മുകളിലായി നാഡി 

കളില് തുണികൊണ്ടോ ചരടു കെൌണ്ടോ വരിഞ്ഞുകെ 

ട്ടിയാല് വിഷം രക്തപ്പസരണവക്ഹത്തിലേക്കു കേ 

റാതെയിരിക്കുംടു കടിവായ” കത്തികൊണ്ടോ മറേ 
മുറിച്ചു വലു നാ കുറെ ചോര കളയുന്നതും വിഷശ 

ക്തിയെ കുറയ്ക്കുന്നതാണ്, കടിവായ് പൊള്ളിക്കുന്ന 
തും ശമനോപായമാണു”. കടിച്ച മുറിവില് പൊട്ടാ 
ഡിയം പെര്മാധനററിന്െറ പൊടി എടുത്തു നല്ലവ 
ന്നും മുവക്കിത്തേയ്ന്നതും വിഷത്തെ ലഫമൂകരിക്കുന്ന 

തിന്മ പററിയ പ്രതിശാന്തിയാണു. ഇതൊക്കയും 
താല്ലം ലിക ൭പശാന്തികഠം മാത്രം- വിദഗ് ദ്ധവൈ 

ദ്ൃസഹായം മാ ത്പ്യാവശ്യ മാണു. പാമ്പു കടിച്ചാല് 
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നാടന് വിഷ വൈദ്യന്മാരുടെ വൈദ്പ്യചായിരിക്കും 
കൂടുതല് പ്രദയാജനകരമായിത്തി അന്നതു”. 

പേപ്പൂട്ടിവിഷം: 

പേയുള്ള നായ തിന്നുക്യോ കുടിക്കുകയോ ചെ 
യ്കുയില്ലയ വെള്ള. കണ്ടാല് പേടിക്കും ; നാവ് തൂക്കിയി 
ട്ട് കുമിനീര് ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്” ലെ നടക്കും 
എട്ടപത്തു ദിവസത്തിന്നുള്ളില് അതു ചത്തുപോകയ്യം 
ചെയ്യും. 

കടിവായില് പൊള്ളിക്ക മുതലായി പാമ്പുക 
ടിയില് ചെയ്യേണ്ടതു പോലെ പ്രതിവിധ്'കരം ചെ 
യ്യുക. ഇപ്പ്പോഠം പേപ്പുട്ടിവിഷത്തിന്നു പററിയ മരു 
ന്നു കുത്തിവെക്കുന്നതിന്നു മിക്ക ആസ്തൃത്രികളിലും റ് 
പ്യാട ചെയ്തിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടു” വൈദ്യനെ തൃശ്ര 
യിക്കുന്നതാണത്തമം. 

ഏലിവിഷം പററിയ ഉടനെ ചെമുകൊണ്ടു 
ള്ള സാധനം പഴുപ്പിച്ചുവെച്ചു പൊള്ളിപ്പിച്ചാല് 
മതി. 

വണ്ട്, തേനിച്ച, കടന്തല് മുതലായവ കത്തി 
യാല് വിഷമുള്ള” ശരീരത്തില് ഇരിക്കുന്നണ്മായിരി 
ക്കും: അതു പറിച്ചെടുത്തു” അയോഡിന് ദ്രാവകം പുര 
ടുന്നു നന്ന്. 

തേഠം കുത്തിയാല് വു: പൊട്ടിയിരിക്കു 
ന്നതല്ല. പക്ഷേ തിവ്വവേടദനയുണ്ടായിരിക്കും. നവ 

6 
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സാരദ്രവമേോ വിനീഗ (കാടി)റെ കൊണ്ടു കഴുകുന്ന 
താണ് പ്രതിവിധി. പച്ചപുകയില നീരോ ചൃവന്ന 
ഉള്ളിനിരോ കടിവായില് തേക്കുന്നതു കൊണ്ടും ശമന 
മുണ്ടാകുന്നതാണ് . 

കടന്തല് കുത്തിയാല് വിഷമുള്ള എടുത്തു കള 
ഞ്ഞു മുക്കുററി അരച്ചു" എണ്ണയില് ചാലിച്ചു പുരട്ടാം. 

തൊട്ടാരട്ടി തൊട്ടാലോ അതിന്െറ വിഷം അ 
കത്തു ചെന്നാലോ: മുള്ളഞ്ചിര കഷായംവെച്ചു സേവി 
ക്കുകയും അതു കൊണ്ടു വെളിച്ചെണ്ണകാച്ചി പുരട്ടുകയും 
വേണം. 

ചൊറിയന്പഴുവിന്െറ വിഷനത്തിന്നു പുളി അര 
ച്ചു തേക്കുന്നതു നല്ലതാണ്. 

വെററിലപ്പാമ്പിന്െറ വിഷം തട്ടിയാല് ചേരി 
യുടെ ഇല പിഴിഞ്ഞ നീരു സേവിച്ചാല് മതി. 

സാമാന്യമായി ചില്ലറ വിഷങ്ങറംക്കു അയോ 

ഡിന് ദ്രാവകം പൂശുന്നതു പരിഹാരമാഗ്ലമാകുന്നു. 

കറപ്പ, കഞ്ചാവു”, നവസാരദ്രവം, കോസ്റ്റിക്ക് 
സോഡ, കോസ്റ്റിക്ക് പൊട്ടാസ് മുതലായവയും വി 
ഷത്ങളാണ്ട് . 

ഇത്തരം വിഷപദാത്ഥങ്ങളെ ചുണ്ടും വായും 

പൊള്ളിക്കുന്ന വയും പൊള്ളിക്കാത്തവയും എന്നിങ്ങ 

നെ രണ്ടായി തിരിക്കാം” 



തത് ഷി ളം, 

ന പച പ നതം്യു്നം 

ആഗത്തുകരോഗശമസനോപഠയത്കഠം ട്ട 

പ്രതിവിധികരം: 

പൊള്ളിക്കാത്ത വിഷം അകത്തു ചെന്നിട്ടണ്ടെ 

ക്കില് രോഗിയെ ഛര്ട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണു നല്ലതു”. ചുടു 

വെള്ളത്തില് ഉപ്പകലക്കി കൊടുത്താല് ഛര്ദ്ദിയുണ്ടാ 

കും. കൈവിരല് തൊണ്ടയില് ഇറക്കിയാലും അതുത 

ന്നെയാണ് അനുഭവം : 

പൊള്ളിക്കുന്ന വിഷങ്ങളാണെങ്കില് ഛര്ദ്ദിപ്പി 

ക്കരുതു”. വിഷം ലഫമൂകരിച്ചു' ഇല്ലാതാക്കുവാനേ പാ 

ടുള്ള. ആസിഡ് കള്ളില് ചെന്നാല് ചോക്കേോ, കു 

മ്മായപ്പ്യൊടിയോ വെള്ളത്തില് കലക്കി കൊടുക്കുക. 

കാര്ബോളിക്കു ആസിഡ് വിഷത്തിന്ന പററിയ ചി 

കിത്സ വയറിളക്കുവാനുപയോഗിക്കുന്ന എപ്പം ലവണം 

പാലില് കലക്കിക്കൊടുക്കുന്നതാണ് . 

കോസ്റ്റിക്ക് പൊട്ടാഷ്”, കോസ്റ്റിക്ക് സോഡന 
വസാരദ്രവം (2൧ നനഠബ്ച) മുതലായ ആല്ക്കലിവിഷങ്ങ 

ളറണെങ്കില് ചെവനാരങ്ങനീരോ, മധുരനാരങ്ങനി 
രോ വിനീഗര് സമമോ വെള്ളത്തില് ചേത്തോ കൊ 

ക്കാം . 

വിഷസാധനങ്ങം .ഇല്ലാതായി എന്നറിഞ്ഞാല് 
രോഗിക്കു പാല്, പച്ചമുട്ട, ബാര്ളിവെള്ളം മുതലാ 

യവ കുടിക്കാന് കൊടുക്കുന്നതു” ക്ഷിണം തിക്കുന്നതിന്നു 
പററിയതാണ് , 

കറപ്പ സേവിച്ചുതിന്െറ ഫലമായി വിഷം മ 
ട്ടിയാല് രോഗിക്കു ഉറക്കം വരികയും ആറക്കം വദ്ധിച്ചു 



44 പതിനൊന്നോ അദ്ധ്യയേം 

കൂക്കവലി തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും ; കണ്ണിന്െറ കൃഷ്ണുമ 
ണികഠം വളരെ ചെവതായും വരും. പത്തു ഗ്രെയിന് 
പൊട്ടാസിയം പെര്മാഗനററ" ഒരു പൈന്റ് വെ 
കളത്തില് കലക്കി കുടിക്കുവാന് കൊടുക്കുക. 

ഉ മ്മത്തുംകായുടെ വിഷത്തിന്നു താമരവളയത്തി 
ന്െറ നിര്” പ്രത്യൌഷധമാണ്.. മദ്യത്തിന്െറ 
മത്തിന്നു ചെവനാരങ്ങ നീരും പുളിച്ച മോരും കഞ്ചാ 
വിന്െറ മത്തിന്നു കരിക്കിന് . വെള്ളവും വിഷഹാ 
രികളാകുന്നു. ചുണ്ണാമ്പ്” കഴിച്ചാല് ആവണക്കെണ്ണ 
യും സമം മുലപ്പാലും സേവിക്കുക. 

അഭ്ധ്യയേം 17 

ശ്വസനേന്രിയങ്ങഠം: ച 

പ്രാണവായു കൂടാതെ ജീവിക്കുവാന് സാഭ്ധ്യമല്ല. 
ശരീരത്തിന്നാവശ്വ്യമു 28 ശുദ്ധവായു സമ്പാദിക്കുകയും 
ശരീരത്തിന്നകത്തുണ്ടാകുന്ന അശുദ്ധവായു ഒൂരീകരിക്കു 
കയും പെയ്യുന്നതു" ശ്വാസോച്ഛുവാസേന്രിയങ്ങളാകു 

ന്നു. 

മൂക്കു, ഗളം, നാളം, ശ്വാസനാളം, ശ്വാസ 
കോശങ്ങം മുതലായചയാണ് ശ്വസനേന്രിയങ്ങറം. 
വായില്ക്കൂടി ചിലപ്പോഠം ശ്വാസോച്ഛുസം ചെയ്യു 
ന്നണ്ടെങ്കിലും ശ്വസിക്കുന്നതി അള്ള ശരിയായ അവ 

യവം മുക്കധണു”. മൂക്കിന്നു രണ്ടു ദ്വാരങ്ങരം ഉണ്ടു”.. 
അവയില്ക്കൂടി പ്രവേശിക്കുന്ന വായുവിനെ അരിച്ചു 
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തിലുള്ള ക.രടടുകമളെ പുറത്തേക്കു കളയുന്നതിന്മം 

റം ക്കൊള്ളന്ന വായുവിന്െറ ശീതോഷ്കു സ്ഥിതിയെ 
ശരീരത്തിന്േറതിനോട് തുല്യമാക്കുന്നതിന്നം അവ 
മ പകാരമാണട് , വായില്കൂടി ശ്വസിക്കുന്നതായാല് 
വായുവിനു മാററം വരുത്തുവാന് സാധിക്കുകയില്ല. മൂ 
ക്കില്നിന്നു വായു തൊണ്ടയിത് കൂടി ശവാസനാളത്തില് 
പ്രവേശിച്ചു ശ്വാസകോശങ്ങളിലേക്കെത്തുന്ന. തൊ 
ണ്ടെയ।ല്നാന്നു കിഴോട്ട പോകുന്ന ശ്വാസനാളം രണ്ടാ 

യിപ്പിരിഞ്ഞ ഓരോ കുഴലും വീണ്ടും ശാഖോപശാ 
കളായി ഒടുവില് അതിസൂക്ഷ്മമായ കഴലുകളായി 
ത്തിരുന്നു. ഓരോ ചെവകഴലിന്െറയും അററത്തും 
വായു രസ്ധങ്ങഥം എനറിയപ്പെടുസ ചെറസഞ്ചി 
കം ഉണ്ടു്; ഇങ്ങിനെയുള്ള അസംഖ്യം ചെവകഴ 
ലുകളും രസ്ധ്ങ്ങളുംകൂടി നിമ്മിച്ചവയാണ് ശ്വാസ 
കോശങ്ങഠം: ഇവയോരോന്നിനേയും ആവരണം ചെ 
യ്ക്കിരിക്കുന്ന വളരെ നേരിയ ചമ്മവും തുണ്ട്, മാര്വി 
ടത്തിന്നുള്ളില് ഫ്ൃദയത്തിന്െറ ഇടത്തും വലത്തുമാ 
യി ഇവയെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. വായുരന്ധ് റങ്ങളെ 
ഭതക്കണ്ണാടിയുടെ സഹായംകൊണ്ടു മാത്രമേ കാണു 
വാ൯ സാധിക്കയുള്ള. അവയുടെ അതിലോലമായ 
ഭിത്തികളില് അതിസൂക്ഷ്മമായ രക്തവാഹിനിക്കഴലു 
കറം പ്രസരിക്കുന്നുണ്ടു”. വായു ശ്വാസകോശപിണ്ഡഞ്ഥ 
ളിലേക്കെത്തുമ്പോം വായുവില് ഉള്ള പ്രാണവായു 
നേരിയ ഭിത്തിയില്കൂടി രക്തവാഹിനികളില് പ്രവേ 
ശിക്കയും രക്തത്തിലുള്ള അംഗാരാമ്ുമെന്ന ആശുദ്ധവാ 
യു ശ്വാസകോശങ്ങളിലേക്കു വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുകയും 
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ചെയ്യുന്ന. ഇങ്ങിനെ വരുന്ന വിഷവായുവാണ് ഉച 
സിക്കുമ്പോരം പുറത്തേക്കു പോകുന്നതു". 

വായുവിനെ ഉറംക്കൊള്ളന്ന പ്രവൃത്തിയെ ശ്വാ 
സം എന്നും പുറത്തേക്കു വിടുന്തിനെ മ ച്ഛാസം എ 
ന്നും രണ്ടുംകൂടിയതിന്നു ശ്വസനം എന്നും പറഞ്ഞുവരു 
ന്൯. ശ്വസിക്കുന്ന സധയത്തു തുദരത്തിന്നും ഉ.രസ്സ്റിന്നും 
ഇടയ്ക്കുള്ള വിഭാജക ചമ്മം കീ ഴോട്ടമരുകയും ണി 
യെല്പകഠം പൊങ്ങി മാറെല്ലോടു കൂടി മു്പോട്ട തള്ള 
കയും ചെയ്യുമ്പോറം ഉരസ്സിന്െറ ഉ റംഭാഗത്തിന്നു 
വിസ്താരവും ആഴവും കൂടുകയും വായു പ്രവേശിച്ച 
ശ്വസസകോശങ്ങഠം വിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉ ചപസി 
ക്കുമ്പോഠം വാരിയെല്ലകളും വിഭാ പൂയ്ൃയ 
സ്ഥിതിയെ പ്രാപിച്ച് ശ്വാസകോശങ്ങളെ അമത്തി 
വായുവിനെ പുറത്തേക്കു വിടുന്നു. 

അരോഗവാനായ ആരം സാധാരണയായി ഒരു 
മിനിട്ടില് പതിനഞ്ുമുതല് പതിനെട്ടുപ്രാവശ്വൃയം 

ശ്വാസം കഴിക്കുന്നുണ്ട്”. മാംസപേശികംം അധിക 
ജോലിക്കുവിധേയമായാല് ശ്വാസഗതി കൂടുന്നതാ 

ി 
൭. 

ശ്വാസോച്ഛാസം കഴിക്കുന്നതു അവിചാരിത 

മായി നടന്നു കൊണ്ടിരി ന്നെ. വെള്ളത്ത്ില്വീണ് 

നാസാദ്ധാരത്ങറംഅടഞ്ഞും ശക്തിയായ പുകയില് 

അകപ്പെട്ടം തൊണ്ടയില് അന്യയവസ്തൂക്കഠം തടഞ്ഞി 

അന്നും മാര്വിടത്തില് മര്ദ്ദനമേറവം ശ്വര്സംമുട്ടി 
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എ ത് റു 

ി 
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പ്പ്യോകാവണ്ടു്'. വെള്ളത്തില് മുങ്ങുന്നതു കൊണ്ടോ, തൂങ്ങി 

ച്ചാകാന് ശ്രമിക്കുന്നതു കൊണ്ടാ വിഷവായുശ്വസിക്കു 
ന്നതുമൂലമോ ശ്വാസംമുട്ടല് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്”: കാരണ 
ങ്ങളെത്തുതന്നെയായാലും വായു ശ്വസിക്കുന്നതിന്നുള്ള 
മാഗ്ലങ്ങഥം തടയപ്പെട്ടാല് ജീവാപായം നേരിടുന്നതാ 
ഞ്. ശ്വാസം മുട്ടിയിരിക്കന്ന രോഗിയെ കണ്ടാല് മരി 
ച്ചുപോയെന്നുതോന്നും. സമയം ടീഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില് 
അത്തരം ശരോഗികഠാക്കു കൃത്രിമ ശ്വസനവിദ്യമൂലം 
ശ്വാസോച്ഛ്വാസം കൊടുക്കുവാന് സാധിക്കും. കൃത്രി 
മശ്വസന വിദ്യകഠം പലവിയത്തിലാകാം . 

1 രോഗിയെ മുഖംകിഴോട്ടാക്കി തല ഒരുഭാഗത്തേ 
ക്ക തിരിച്ചു കിടത്തുക. 

2 ശുശ്രൂഷകന് ഒരുവശത്തായോ ഇരുവശത്തും 
കാല്വെച്ചു' കവച്ചോ മുട്ടകുത്തിയിരിക്കുക. 

ശിരസ്സിനെ അഭിമുഖമാക്കി, കൈപ്പുത്തികറം 
പുറത്തിന്െറയും വക്ഷസ്സിെറയും താഴ്ൈയായി 

 തള്ളവിരലുകരം മുതു കെല്ലിനോട്ട” ചേത്തുവെക്കുക. 
തു ദരത്തിന്െറ പാശ്വഭാഗങ്ങറം മുടത്തക്കവണ്ണം വി 
രലുകഠം തുറന്തവെക്കണം. 

4. ശരീരത്തിന്െറ ഘനം മുഴുവനും ഭോഗിയുടെ 
മേല് തൂട്ടത്തക്കവണ്ണും കൈകഠം നേരെകുത്തി അമത്തു 
ക. ആപ്പോോഠം വായുപുറത്തേക്കുപചോകം. ക്രമേണ 
കൈഎടുക്കാതെ ശരീരം പുറകോട്ട്” ആഞ്ഞു ഫൃനം 
കുറച്ചു് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോം വായു ഉ ഠംപ്രവേശി 
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ക്കുന്നതി നിടയാകം. ഇങ്ങിനെ മിനിട്ടില് പതിന 
ഞുമൃതല് പതിയെട്ടപ്പാവശ്യം ആവത്തിച്ചാവത്തി 
ചു ചെയുക. ചിലപ്പോഠം ഒരുമണിക്കൂറോളം ഈ 
ശ്രമം ചെയ്യയുണ്ടതായിവന്നേക്കും. ₹ 

മറെറാരുവിധം: 

1 രോഗിയുടെ കൈപ്പുലകരംക്കു താഴെ തുണിമട 

ക്കിവെച്ചു” തല സ്വല്ലം താഴ് മ്തി രോഗിയെ മലത്തി 
ക്കിടന്ത്രക - 

[ി] 

ജള തല ഒരുവശഭത്തക്കു ചരിച്ചു നാവ് പുറത്തേ 
ക്ക വലിച്ചുനീട്ടിപ്പിടിക്കക. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതി 
ന്ന മറെറാരാരം കൂടിയുണ്ടെങ്കില് ഏററവുംനല്ലതു്. 
ശ്വാസനാള ങ്ങളില്ക്കൂടി വായു പ്രവേശിക്കുന്നതിന്നു 
ഇത്ത” എളുപ്പമാഗ്ലമാണ്്, 

8 അരയിലോ കഴുത്തിലോ വ്സ്ത്ം മു൨കിയിരി 

ക്കുന്ന ണ്ടെങ്കില് അഴച്ചിടുക. 

4 രോഗിയുടെ തലയുടെ പുറകിലായി മുട്ടുകുത്തി 

ഓയാളടെ മേല് കൈത്തണ്ടകളില് പിടിച്ചുചൊക്കി 

കൈത്തണ്ടകറം നിലം തൊടത്തക്കവണ്ണം പിന്നോ 

൦ കൊണ്ടുവരിക. ഇങ്ങിനെചെയ്കാല് നെഞ്ചക 

ത്തിന്നു വിസ്തീണ്റും' കിട്ടുകയം വായു ഠംപ്രവേശിക്കു 
കയും ചെയ്യും. അതിന്നുശേഷം കൈകറം പുവ്വസ്ഥി 

തിയി ലേക്കുകൊണ്ടുപോയി നെഞ്ചത്ത് അമത്തുക, 
മാറെല്ലിന്െറ ഇരുവശത്തുമറയിരിക്കണം അമര്ച്ച ത 

ട്ടേണ്ടതു”. 
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ഇന പ്രവൃത്തി മിനിട്ടില് പതിനഞ്ചുമുതല് പ 

തിനെട്ട പ്രാവശ്യംവിതം ആവത്തിച്ചചെയ്യുക. മേല്ല 
റഞ്ഞ രങടും വാഠിയെല്ലകഠംക്കു കേടുണ്ടെന്നറി 

ഞ്ഞാല് ചെയ്തു കൂടാത്തതാകുന്നു. പാശ്ചാസ്ഥിക 

ംക്ട കേടുതട്ടിട്ടുണ്ടെകില് താഴെകാണുനവിധം പ്ര 

വത്തിക്കുക. 

മൂന്നാമതെ വിധം രോഗിയെ മലത്തിക്കിടത്തി 
രുല ഒരുഭാഗത്തേക്കു ചരിപ്പ നാവു” പുറത്തേക്കുവ 
ലിച്ചു നീട്ടുകയും അകത്തേക്കുവിടുകയും ചെയ്ക്ുക. 

ഇവയില് ആദ്യത്തേതാണ് ഏററവും ഫല 

പ്രദമായ വിദ്യ. അതു ഷെയ് ഫേര്സ് സായ്ക്ക? കാ 

ണിച്ചതാണ് ; രണ്ടാമത്തേതു സിന്വെസ്റ്ററിനന്െറയും 
മൂന്നാമത്തെതു്” ലബോരഡെയുടെയുമാണ്. 

രോഗി ശ്വസിക്കുവാന് മടങ്ങിയാല് ശ്വസന 

ഗതിയനുസരിച്ചു അമര്ച്ചയുടെ ശക്തി ഭേദപ്പെടു 
ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ശരിയായി ശ്വാസം കഴിച്ചുതു 
ടങ്ങിയാല് രോഗിയെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുവാന്തക്കവ 
ണ്ണം കമ്പിളികൊണ്ടു പുതച്പിക്കയോ ദേഹം നല്ല 
വണ്ണം തിരുമ്മുകയോ ചെയ്യുക. ചൂടുള്ള പാലോ 

ലു; കാപ്പിയോ കുടിക്കാന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. 
| ട് വെള്ളത്തില്മുത്ങി ശ്വാസംമുട്ടി ക്കിടക്കസ്ന ആ . 

ളം 
7 
ദര് 

റ 

ളെ വെള്ളത്തില്നിന്നു ഏടുത്തമടനെ. നനഞ്ഞ വ 
സ്കൂങ്ങഥം മാഠവക, 

ം ്് 
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വായിലോ മൂക്കിലോ ചണ്ടിടയാ ചളിയോ 
ഉ ണ്ടെങ്കില് എടുത്തകളയുക __ 

ഒരുഭാഗത്തു അമര്ച്ച കിട്ടത്തക്കവിധത്തില് ഉ 
രലിന്മേലോ തരുണ്ട മറത്തടിയിന്മേലോ രോഗി 
യെ തലകീഴോട്ടാക്കി കിടത്തിയാല് കടിച്ചവെള്ളം 
പുറത്തേക്കുപോകുന്നതാണ്'. മുരിന്നവരുടെ അരയക 
പിടിച്ചുപൊക്കുകയും കുട്ടികളുടെ കാലു കഠംപിടിച്ച 
പൊക്കി തലകീഴോട്ടാക്കി പിടിക്കയുംചെയ്യറല് വെ 
ള്ള മെറഴിത്തയേപോകസ്സതിന്മ സെൌകയ്യ്ുപ്പെടും. തതി 

നനുശേഷം കൃത്രിമശ്വാസോച്ഛുവാസക്രിയകം നട 
ത്തുക. ശ്വാസം ലഭിച്ചാല് ശരിരം ലൂടാക്കുകയും പാ 
ലോ കാപ്പിയോ കുടിക്കാന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. 
ഉ റക്കം വരുന്നു ണ്ടെകില് ഉറങ്ങുന്നതിന്ന സൌകയഷ്യ 
പ്പെടുത്തണം. 

കഴുത്തില് കയറിട്ടു തൂമ്ദിമരിക്കാന് ശ്രമിച്ചു 

ശ്വാസംമുട്ടിക്കിടക്കസ്ന ആളെക്കണ്ടാല് അരയില് 
പിടിച്ചുപൊക്കി കയറിന്െറ വലിവു കുറച്ചു കയറ് 

മറിച്ചു ശരീരം കിഴോട്ടിറക്കി! കൃത്രിമശ്വാസോച്ഛുവാ 

സക്രിയകാഠം ചെയ്യുക. 

ഭക്ഷണസമയത്തു ഭക്ഷണപദാത്റങ്ങഥം ശ്വാസ 

നാളത്തില് പ്രവേശിച്ചു അതിന്െറ ദ്വാരം അടഞ്ഞാല് 

ശ്വാസംമുട്ടല് ഉണ്ടാകം- ആ സന്ദമത്തില് രോഗിയു 

ടെ പുറത്തു ശധതിയായി തട്ടക ; തൊണ്ടയില് തട 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ വി തോണ്ടിയെടു 
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ക്യാ കിഴോട്ട തള്ളിയിറക്കകയോ ചെയ്യുക. മത്സ്യ 

ത്തിന്െറ .മുള്ളളൊ പച്ചക്കറിസ്റ്റാധനത് ളുടെ ആരുക 

൭ളാ തൊണ്ടയില് കുത്തിക്കയറിയാല് ഒരു ഉരുള ചോ 

റെ നനച്ചു അപ്പുമെറ വിഴുങ്ങുവാന് രോഗിയോടു 

േവശൃപ്പെടുക. അന്യൃയവസ്തര അവയില് ഒട്ടിപ്പിടി 
ച്ചു കീഴോട്ടു പോകന്നതാണ്. 

പുകതട്ടി ശ്വസം മുട്ടാനിടയുണ്ടു”. അങ്ങിനെയുള്ള 
ആക്കെ സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്നു തുടനെ മാഠേഠണ്ടതാ 
കുന്നു. പുക നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുറിയിലേയ്മു” പ്രവേ 
ശിക്കുമ്പോഠം നേരിയതുൂണി നനച്ചു മുഖത്തിട്ട നില 
ത്തോടുചേന്ന ഇഴഞ്ഞുകടക്കുന്നതായാല് ശുശ്രുഷകനു 
പുകയുടെ ഉപദ്രവം തട്ടുന്നതല്ല. രോഗിയെ ചുമലില് 
എടുത്തോ കക്ഷത്തു കയറിട്ട് വലിച്ചോ പുറത്തേക്കു 
കൊണ്ടുവരികയും വേണം. ശ്വാസംമുട്ടലിന്നു ചെയ്യേ 
ഒ്ദതായ ശുശ്രൂഷകഠം ചെയ്യുക, 'നെടുക്കം'തട്ടീട്ടുണ്ടെ 

ജില് അതിന്നുള്ള പ്രതിവിധികളും നടത്തേണ്ടതാകുന്നു. 
രോഗിയുടെ പുറ൨ം ആളുകംം തിങ്ങിക്ൂകൂടുവാന് അനു 
വടിക്കരുത്ര് . 

ശ്വാസംമുട്ടലില് നിന്നു സുഖംപ്രാപിച്ച രോഗിക 
മെ പ്രത്യേകം ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കമ്പിളികെം 
ണ്ട് പുതപ്പിച്ചും ചൂടുവെള്ളം നിറച്ച കപ്പി എടുത്തു 
ദേഫത്തില് പിടിച്ചും ദേഹം നല്ലവണ്ണം തിരുമ്മിയും 
രോഗിക്കു ചൂടുണ്ടാക്കണം. കിടക്കുന്നമറി ചൂടുള്ളതും 
വായു സഞ്ചാരത്തിനു സെരകയ്യുമുള്ളതുമായിരിക്കണം . 
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ബോധം വന്നതിന്െറശേഷം ചൂടുള്ള പാല്, 
കാപ്പി, ചായ മുതലായവ കൊടുക്കാം” മദ്യൃങ്ങഥം 
നെംതന്നെ കൊടുക്കരുതു”. 

ദേഹത്തില് വേദന തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കില് അതു് 
ന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കുത്തക്കവിധത്തില് കിടത്തുക. 

മനസ്സിന്നു അസുഖം തോന്നാന് ഇടയുണ്ടാക്കരുതു”. 

തു റക്കത്തിന്നു സൌകയ്യുങ്ങളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്ക 
ണം പ അതേസമയത്തുതന്നെ ശ്വാസം വീണ്ടും നില്ല 
ണഅണ്ടൊ എന്നു ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം: 

മസ്തി ഫ്ലൃത്തിലേയ്ക്തു രക്തസഞ്ചാരമുണ്ടാവുന്നതി 
ന്നതു ശൃശ്രുഷകളടം നടത്തണം. 

അദ്ധ്യായം 1 

ശരിരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ശരീരത്തി 
൭ന്റ പചൊതുക്ഷേമത്തിന്നുവേണ്ടി ഏകോപിച്ചു പ്രവ 

ത്തിന ടത്തുന്നതിന്നവേണ്ടി അവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതി 

ന്നള്ള പ്രതേക ഇന്രി വ്വ) ഹത്തിനെയാണ് സ്ത്റായു" 

വഴ്ംഹം എന്ന വിവക്ഷിക്കുന്നതു്: പ്രസ്തൂത ഇന്ദ്രിയ 

ഞ്3റം വിവിധ അവയവങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല മനസ്ത്ിന്േറ 

യും ചേഷ്കകളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവ 

യുടെ കേന്സ്ഥാനമാണു് തലച്ചപോഠ”, അല്ലെങ്കില് 

മസ്തിഷ്ഠു,ം: മസ്തിഷ്ണത്തിന്െറ അടിയില്നിന്നു നട്ടെ 
ല്ലുകളുടെ ഉളളില്കൂളൂടി അതിന്െറ കീഴററംവരെ 
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നട്ടൈെല്മജ്ജ നിണ്ടുകിടക്കുന്നു . നട്ടെല്മജജയില്നിന്ന 
ചി 

ന് 

നട്ടെല്ലിന്െറ ഇരുഭാഗങ്ങളില്ക്കൂടി അനേകം ചെറ 

ഡ്യായുക്ഠം പുറപ്പെട്ട ശാഖോപശാഖകളായി പിരി 

ഞു” ശരീരത്തില് പ്രസരിച്ചുകിടക്കുന്നുണ്ടു'. ഇവയാ 

ഞ് അവയവങ്ങളേയും ശരിരത്തിലെ ധാത്തക്കളേയും 

രലച്ചോറിനോടു ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതു്”. ശരിരത്തില് 

വേദനയോ സ്തറമരനമോ തട്ടുമ്വോഠം ഉണ്ടാകുന്ന ചല 

നങ്ങഠം ഞരമ്പുകംവഴിയായി തലച്ചോറില് എത്തു 

കയും അവിടെനിന്നുണ്ടാകുന്ന ടൂതുകഠം മറ൨ ഞരമ്പു 

കഠംവഴിയായി ഇന്രിയങ്ങളിലേക്കു എത്തുകയും ചെ 

യ്യുന്ന - ദൂഷ്ടാന്തമായി, ദേഹത്തില് ഒരു കൊതുക്” 

കുത്തിയാല് ഉണ്ടാകുന്ന വേദന ഞരമ്പുകരംവഴിയായി 

തലച്ചോറിലേക്കു എത്തുകയും ഒടനെതന്നെ ആ കൊ 

തുകിനെ ആട്ടുന്നതിന്ന നമ്മുടെ കൈകളെ പ്രേരി 

പ്പിക്കുന്ന ടൂതു് മറെറാരുമാര്ഗ്ഗമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലേ 

ക്കു എത്തുകയുംചെയ്യുന്നു. കാഴ്ച, കേംവി, സ്തൃശനം, 

രുചി, മണം എന്നി പഞ്ചേന്രിയപ്രവൃത്തികളെ നിയ 

ത്്രിക്കുന്നതും ശീതോഷ ണസ്ഥിതിയും വേദനയും അനു 

ഭവപ്പെടുത്തുന്നതും ജ്ഞാനേര്രിയഞരമ്പുകരംവഴിയായി 

ട്ടാണ്. മാംസപേശികളുടെ ചലനത്തേയും രക്രത.സ്റ്രറാ 
വി പിണ്ഡങ്ങളുടെ (വ്ൃട) പ്രവൃത്തികളേയും നിയന്ത്രി 
ക്കുന്നതിന്നും രക്തക്കുഴലുകഠം വിങ്ങുന്നതിന്നും പുരുങ്ങു 

നതിന്നും സഹായിക്കുന്നതിന്നുമുള്ള ഞരമ്പുകളണ്ടു” . 

അനേകം ഞരമ്പുകണങ്ങം ഒന്നിച്ചുചേനതാകു 
നനു ഞരനുകേന്ദ്രഞ്ചം. വലത്തെക്കൈയ്യിന്െറ ചല 
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നഅഅംക്കുളള ഞെരനുകേന്്രങ്ങം വേറെ, ഇടത്തേതി 
സെറ വേറെ ശ്വാസോഛ്വാസം, രക്തസഞ്ചാരം, 
ഫൃടയസ്ററശനം എന്നിവയെ നിയന്ധ്രിക്കുന്ന വിചിധ 
ന്ദ്രങ്ങളുമുണ്ടു. . ഈ ശേന്ദ്രങ്ങളില് ഒ്്നിന്നു കേട്ടു 
തട്ടിയാല് അതിനാല് ഭരിക്കപ്പെടുസ൩ ജന്ദ്രിയത്തി 
നെറ പ്രവൃത്തി നിനുപോകുന്നു. ദരിഷ്ടാന്തമായി കാ 
ലുകള്ടടെ മാംസപേശികളുഭെ ചലനത്തെ നിയന്ത്രിക്കു 
ന ഞരമ്പുകേന്ദ്രത്തിന്ന ഹാനിതട്ടിയാല് നടക്കവാ൯ 
സാധിക്കാതെവരുന്നു. വാതകശോഗം അങ്ങിനെയുണ്ടാ 
കുന്നതാകുന്നു. ഭേഹത്തിലെ വിചിധ ഇന്ദ്രിയവ്വുഫഹ 
ഞ്ജളെ വെവ്വേറെയായും ഒന്നായും ഞരയവുകളാല് 
ബന്ധികപ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടു” ദേഹത്തിലെ പല 
ഭാഗങ്ങളുടെയും ഭിന്നപ്രവൃത്തികരഠംക്കു തമ്മില് ഇണ 
ക്കമു ണ്ടാകുന്നുണ്ടു്. 

തലച്ചോറിന്െറ പ്രവൃത്തിക്ക്” വിഘാതം നേരി. 
ഒ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളിന്മേലുള്ള നിയന്ത്ര 
ണം ഇല്ലാതെവരുന്ന അവസ്ഥയ്യ്യാണ് “ബോധമില്ലാ 
യ്ക? എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നതു”. 

മരദ്ദനംമൂലമോ, വാതോന്മാദം, അപസ്താരം 
മുതലായ സുഖക്കേടുകഠംനിമിത്തമൊ, നെടുക്കവും 
മോഹാലസ്യയവും നിമിത്തം തലച്ചോറിലേക്കു ആവ 
ശ്യമായ രക്തസഞ്ചാരം മന്ദിഭവിക്കകാരണത്താലേോ 
തലച്ചോറിന്ന്” കേടുപററാവുന്നതാണ്. തലച്ചോറ്! 
ലേക്കു അശുഭ്ധരക്തപ്രവാഹമുണ്ടാകുന്നതു” ഹാനിക 
രമാകുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള കറരണങ്ങളാകുന്നു ബോ 

ധക്ഷയമുണ്ടാക്കുസതു്, 
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1! ആത്ത പരോഗശമധനാപായങ്ങം 2 

പ്രഥമശുശ്രൂഷ ംരൊാരന്' ചിലപ്പോഠം രേഗിക്കു 

ബോധക്ഷയം വന്ന തെങ്ങിനെ യെസറിയുസതിന്നു 
സാധിക്കാതെവന്നേക്കാംം അങ്ങിനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളില് 
(1) രോഗിയുടെ ദേഹത്തില് എവിടെയെങ്കിലും ര 
ക്തസ്പ്രാവ മണ്ടങ്കില് അതിനെ നിത്തുക. (9) ശ്വ 
സോച്ഛൂപാസത്തിന്നു എടളുപ്പമുണ്ടാക്കു വാനായി രോഗി 
യുടെ തല ഒരുവശത്തേക്കുചരിച്ചുകിടത്തുക. ശുദ്ധ 
വായു കിട്ടന്നരിന്ന തടസ്ഥങ്ങള ണ്ടെങ്കില് അവയെ 
മാറവകയും വേണം. (9) കഴുത്തിലോ ഉ ര്്റിലോ 
അരയിലോ വസ്ത്രം മു൨കിയിരിക്കുന്നു ണ്ടെങ്കില് അഴ 

പിട ' ല് 
4. രോഗിയുടെ ശരീരത്തിനു കൂടു കിട്ടത്തക്കവണ്ണം 

നല്ലവണ്ണം പുതുപ്പിക്കുക__ 

മുഖത്തു രക്തം തൂടിച്ചിരിക്കുന്നു ണ്ടെങ്കില് തല 
സ്വല്പം പൊക്കിവെച്ചും, മുഖം വല്ലാരെ വിളറിയി 
രിക്കയാണെങ്കിതല് രല നിലത്തോട്ട ചേത്തും കിട 
ത്തുക. 

6 ബോധരഹിതനായ രോഗിക്കു വായില്കൂടി യാ 
തൊന്നും കൊടുക്കരുതു”. 

4 ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നിന്നുപോകാന്നള്ള ലക്ഷണ 
ങ്ങംകണ്ടാല് കുൃത്രിമശ്വസനക്രിയകരം നടത്തുക. 

മ വിദശ്ധവൈദ്യസഹായം തേടടണ്ടതു'" അത 

വശ്ചമാണ്ട് . 
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ള് (൭1൦൦൦) 

മുറിവുകളെ മഠറ൨ പരുക്കുകളോ പററിയാല് 
സാമാന്യേന *“നെടുക്കം? ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പരു 
ക്കകഠം നിമിത്തം ഞരമ്പുകളില് പ്രത്യഠഘാതമുണ്ടാ 
കയും തന്മൂലം ഹ്ൃദയസ്തുന്ദനഗതിക്കു വ്ൃൃതപ്യാസംവ 
തരികയും ചെയ്യുന്നു. രുല്ഫലമായി ഹ്ൃടദയത്തിന്െറ 

സ്തുന്ദനവും ഇല്ലാതായേക്കും. 

നെടുക്കത്തിന്െറ ലകഷദണങ്ങഥം 

1 രോഗിക്കു ഇളുകവാന് സാധിക്കാരെവരിക. 

2 മുഖം വല്ലാതെ വിളറിവരിക. ' 

9 ധ്വാസോച്ഛ്പാസഗതി മന്മിഭവിക്കുക. 

4. ശരീരം തഞ്ത്തുവിറയ്ക്കുക. 

0 നാഡിയ്ക്റ് ബലക്ഷയംതട്ടക. 

ഭമാഹാലസ്ധ്യം- 

തിവ്വരക്തസ്ധാവം, ഭുമ്മണം അമിതഭക്ഷണം, 

ഭക്ഷണക്കുറവു", ആകസ്തികമായ ഒു:ഖവും സന്തോഷ 

വും ഭയം, അശ്രികരമായ കാഴ്ചകാം, വേട്ടന മുത 

ലായവയാണ് മോഹാലസ്ൃത്തിന്നുമ്ള കാരണങ്ങം. 

രോഗിയുടെ മുഖം വികക്കുമയും തലച്ുറ൨കയും 
ചെയ്യും; നാഡികാം ക്ഷിന്നിച്ചിരിക്കും യ രോശിക്കു 
പ്രഞ്ജയില്ലാതാകുന്നു. ശവാസംകഴിക്കുന്നതിന്നു പ്രയാസ 
വും നേരിടും ൽ 



& 

ലു 

ലം 
ല്. 

പ്പ് ടയ, 
പിട 1 
[॥ [ 

പാച്ച് 

ആഗുത്തുകരേഗേശമധധാപരയങ്ഡം ടി 

 നെടുക്കത്തിന്നും മോഹാല സസ്ൃൃത്തിസ്ഥമുള്ള ശമു 

നോപായഞ്ലം ബോധരഹിതനായ രോഗിക്കുചെയ്യു 

നപോലെതന്നെയാണ് . ഭക്ഷണക്കുറവുമുലംവന്ന മോ 

ഹാലസ്യമാണെങ്കില് ഭക്ഷണം കുറേശ്ശയഠയി കൊട്ട 

കരണം. 

അപസ്താരം. 

ലക്ഷണം: രോഗി നിലവിളിച്ചു ബോധംകെ 

ടട” താഴ്െവിഴുന്നു. ദേഹത്തിലെ മാംസപേശികംംക്കു 

സങ്കോചം തടുകയും കൈകാലുകം വലിപ്ച്െറിയു 

കയും ചെയ്യുന്നു. നാവു”പുറത്തേക്കുചാടി പല്പകളുടെ 

ഇടയില്പെട്ട് മുറിയുവാ൯ ഇടയാകുന്ന; വായിയനീ 

ന്മ പതവരുന്നുണ്ടായിരി.ക്കം . 

ശശ്ുഷകഠം: അപസ്താരരോഗിക്കു കൂടുതല് പ 
രുക്കുകറം തട്ടാതിരിപ്പാന് ശുരദ്ധിക്കുകു രോഗിയുടെ 
അംഗവിക്ഷേചങ്ങളെ തടയാതിരിക്കുക; ദേഹത്തില് 
തന്നെത്താന് ഇടിച്ചുമുറിവേല്ലിക്കാതിരിപ്പാന് മണീ 
ബന്ധങ്ങറം പതുക്കെപിടിക്കുക; കാലുകറം എറിയുന്നു 
ണ്ടെങ്കില് കാലുകളുടെ മുട്ടുകളില് പതുക്കെര്അമത്തു 

ക; നാവു കടിച്ചുമുറിക്കാതിരിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി വാ 

യില് മരക്കഷണയോ മറേറാ വെപ്പുകൊടുക്കുകു 
ഇളക്കം അവസാനിക്കുമ്വോഠം രോഗിക്കു നല്ലവണ്ണം 

ഉ റങ്ങുന്നതിന്നു സാകയ്യുമുണ്ടാക്കി ക്കൊടു ക്കണം . 

ബ്വാല്യൃക്കാരികളായ സ്ത്ര്കഠംക്കുണ്ടാകുന്ന ഇതും 

(വട ബ) വാതോന്മാതം : 
8 
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ഇളക്കത്തോടുകുടി ബേഗധമില്ലാതായിവരാം പ ' 
ക്ഷെ എല്ലായ്ക്കോഴും ങ്ങിനെയാവുകയില്ല. വല്ലം 
പരിഭൂമം തട്ടിയാലുടനെ ഇഭുക്കംവന്നേക്കും. ഇടവിട്ട" 
ചിരിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്യും. രോഗി താഴെവീ 
ണപോകും. കണ് മണി പര ।ശോധിക്കന്നതിന്നനു 
വഭിക്കയില്ല. 

രോഥിയോട്ടു് ഒട്ടം അനുഭാവം കാണിക്കരുതു", 
സഹാനഭാവികളെ അകത്തിനിരത്തുകയും ചെയ്യണം; 
ദേഹ ൭; ൭ & ദഹത്തില് വള്ള മൊഴിക്കുമെന്ന പേടിപ്പെടുത്തുക; 
എന്നിട്ടും റു ക്കെ മാവന്നില്ലെങ്കില് ദേഹത്തില് വെ 
കുളം തളിക്കുകയും വേണം . 

കുട്ടികറംക്കുണ്ടാവുന്ന ഇളക്കം: 
നു 

ആറാംമാസം മുതല് രണ്ടു വയസ്സുവരെയാണ് 
കട്ടികമില് ഈ സുഖഭക്കേടു കാണുന്നതു". ദീപനമില്ലാ 
യ്ക്യാലും അപ്പിയദക്ഷണത്താലും സുഖക്കേടു വരാം. 
പല്ല വരുന്ന സമയത്തും ഇസുഖക്കേടട വൂരാവണ്ടു”. 
ഒയം കൊണ്ടും പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദംമൂലവും കുട്ടി 
കറം ഒ ഇകൂക്കമുണ്ടായെന്നു വരാം. മലശോധനക്കുറ 
വു, വയാറില് കൃമികളുടെ ഉപഠുവം, അതിശക്തിയാ 
യ പനി എന്നിവയും ഇളക്കത്തിന്നു ഹേതുക്കളാണു്. 

അപസ്താരദരാഗികാംക്കുണ്ടാവുന്നതരത്തിലൂള്ള ല 
ക്ഷനങ്ങാം കുട്ടികളിലും കാണാം പക്ഷേ അത്ര ഗുരു 
തരമായിരിക്കയില്ലെന് മാത്രം. 
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ശമനോപായത്ങറം: 

കുട്ടികളുടെ ദേഹം ചൂടു പിടിപ്പിക്കയും തല ത 
ണപ്പ്പിക്കയും ചെയ്യുക. ഇളക്കത്തിന്ന ശേഷം നല്ല ചൂട 
ലഭ।ക്കുവാനായി കമ്പിളികൊണ്ടു പുതപ്പ്രിക്കുകയും 
വേണം, ദേഹം പൊള്ളാത്ത വിധമുള്ള പൂടുവെള്ള 
ത്തില് ഇറക്കിവെച്ച് തല വെള്ളത്തില്നിന്നു നിവ 
ത്തിപ്പിടിച്ച് തലയില് ഐസോ പച്ചവെള്ളത്തില് 
നനച്ച തുണിയോ വെയ്ക്രക. മലശോധനയില്ലെ 
കില് ഒരു ചെറിയ കഷണം സോപ്പു" രുട്ടി മല 
ദപാരത്തില് തിരുകിക്കൊടുക്കന്നതായാല് ഉടനെ ശോ 
ധനയുണ്ടാകുന്നതറണ് . ഉടനെ വൈദ്യസഹായം 
രേടൂക. 

ഴ് 

ാ 

അയ്യോ 4 
ദഹനേന്ദ്രയിവ _| ഹം. 

ആൃഗത്തുകരോഗശമ നോപഠയങ്ങറം നില്്ഹി 
ക്കേണ്ടുന്നതിന്നു അത്യാവശ്യം അറിയേണ്ടുന്ന ഒന്നല്ലെ 
ിലും ശരിരത്തിന്െറ പ്രവൃത്തികളില് ഒസ൩യ ദീപ 
നസംപ്രദായവും ശരിരത്തിലുള വാകന്ന അശുദ്ധ സാ 
ധനങ്ങള്ടെ ടുരികരിക്കുസന വിധവും ഗ്രഫിക്കുന്നതു ന 
ലൃതാണ് . 

ണ് ശരീരപുഷ്ടി കടം, വേല എടുക്കുനതിന്നു ആവ 
ശ്യമായ ശക്തി ലഭിക്കുന്നതിന്നും, ദേഹത്തിലേക്കാവ 
ശ്യമുള്ള ചൂടു സമ്പാദഭിക്കുന്നതിന്നും, ധാതുക്കളുടെ ജീ 

രം 

ലി 
ലം 
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ണസ്ഥിതിയെ പരിഹരിക്കുന്നതിനം ഭക്ഷണം ആവ 
'ശ്ൃമാണു്'. പക്ഷെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണപടാത്ഥങ്ങഥം 
അതേപടി ശധീരത്തിന്നുപയുക്തമാകന്നില്ല. അവ 
ധക്തത്തില് അലിഞ്ഞചേരുവാന്തക്ക സ്ഥിതിയിലാ 
യാല് മാത്രമേ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങഞ്ങം 
നിവ്വഹിക്കപ്പെടുകയുള്ള. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരി 
ണാമം ഭക്ഷണപടാത്ഥങ്ങംക്കണ്ടാവുന്നതു ദഹനം മൂ 
ലമാണ്്. ദഹനേന്രിയങ്ങളാണ് ദഹനത്തിന്നു' ന] 
ഓനമായിരിക്കുന്നതു”. 

വായ്, തൊണ്ട, അന്നനാളം, ആമാശയം, പ 
ക്വാശയവും, ചെവകടലും, തഗ്ല്യഠാശയം, സ്ഖൂലാന്രം 
എന്നിവയാകുന്ന ദഹനേന്രിയങ്ങം. 

ഭക്ഷന്നം വായിലിട്ടു പല്ലകഠം അവയെ കടിച്ചു 

ചവയ്ക്ുയും നാവ് ഇളിക്കി മറിക്കയും ചെയ്യുമ്പോഠം 

ഉ മിനിര്ഗ്ര ന്ഥികളില്നിന്നു സുലഭമായി ഉനറിവരു 
ന്ന മമിനിരുമായി കൂടിച്ചേരുന്നു. അപ്പ്യോഠം ഭക്ഷ 

ണപദാത്ഥത്തില് അന്തര്ലിനമായിക്കിടക്കുന്ന പശ 
അല്ലെകില് മധുരനൂ൨” ഒരുതരം പഞ്ചസാരയറയി 
രൂപാന്തര പ്പെടുന്നുണ്ട്'. ആ പഞ്ചസാര രക്തത്തില് 

അലിയൂ സതാണ്് . 

ഭക്ഷണം തൊണ്ടയില് കൂടി അന്നനാളത്തില് പ്ര 

വേശിക്കുന്ന അന്നനാളത്തിന്െറയും ശ്വാസനാളത്തി 

ന്െറയും മുകളിലെ ദ്വാരങ്ങരം തെറണ്ടുയിലേക്കു തുറ 

ന്നിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടു” ഭക്ഷണം ശ്വാസനറളത്തിലേക്കു 
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ഇറങ്ങി ശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്നതിന്ന ഹേതുവായേക്കാം . 

പക്ഷെ ഭക്ഷണമിറക്കുന്ന സമയത്തു ശ്വാസനാളദാ 

രത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്േകഇ സ്രിയം ഭക്ഷണത്തന്െറ 

ഗതിയെ തടയുന്നതിനാല്സാധാരണയായി അതു അ 

നനാളത്തിലേക്കുതന്നെ ഇറമ്ങുന്നതാണ്.. ശ്വാസം 

മുട്ടലിന്നുള്ള ഒരു കാരണം ഇപ്പ്യോഠം വ്ൃൃക്തമാകന്മ 

ണ്ടല്ലോ. 

നമ്മുടെ മൂക്കിന്െറ പിന്ഭാഗത്തുള്ള ദ്വാരവും 

തൊണ്ടയിലേക്കാണ്” തുറന്നിരിക്കുന്നതു.. ഭക്ഷണം 

അതിലേക്കു പ്രവേശിക്കാതിരിപ്പാ൯ ചെ൨നാവു' ആ 
ദപ്ാരത്തെ അടയ്ക്കുന്ന. ഭക്ഷണം വായിലിരിക്കുന്ന സ 

മയത്തു തുമ്മുന്നതായാല് നാസാദ്ധാരങ്ങളില് കൂടി പു 

റത്തേക്കു വരുന്നതു അനുഭവവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. 

അന്നനാളത്തില്നിന്നു ആമാശയത്തിലേക്കാണ്” 

ഭക്ഷണമിറങ്ങുന്നതു”. ഭക്ഷണപടാത്ഥത്തിെറ ഗുരു 

ലഹൃത്വമനുസരിച്ചാണ് ദഹനത്തിന്നുള്ള സമയഭേദം . 

ചില സാധനങ്ങരംക്കു ആമാശയത്തില്ക്കിടന്ന ദഹി 

ക്കന്നതാിന്നു വളരെ കുറച്ചു സമയമേ ആവശ്യമുള്ള. 

ചിലതു അഞ്ചു മണിക്കൂറ് എടുത്തേക്കും. സാധാരണ 

യായി മൂന്ന മണിക്കൂര് മതിയാവുന്നതാണ്. ആമാ 
ശയഭിത്തികളടെ മാംസപേശികഠംക്കു സംകോചക്ക 
ണ്ടാകുമ്പോഠം ആആ സഞ്ചിയില് കിടക്കുന്ന പദാത്ഥ 

ഞ്ങം അരയുകയും അതിന്നള്ളില്നിന്മുതഗ മിക്കുന്ന 

ദഫനരസറ്രവങ്ങം ഭക്ഷണത്തില് കലരുകയും ചെ 

യുന്ന, അങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിലെ പോഷ കാം ശങ്ങളില് 



6 പതിന്നാലാം അദ്ധ്യായം 

പ്പെട്ടയവക്ഷാരസത്ചത്തിനു മാററം ഭവിച്ച രക്ത 
ത്തില് ചേലരുന്ന. മ 

അതിന്നു ശേഷം ഏതാനും ഭഹിച്ചിരിക്കുന്ന അ 
നപടാതഥം ചെധക്ടലിന്െറ മേത് ഭാഗമായ പക്വാ 
ശയത്തില് പ്രവേശിക്കുന്നു. . ദിപനത്തീന്നള്ള മുഖ്യ 
സ്ഥാനം ഇവിടെയാണ്. വായില് മ ധുരനറില് 
ഒരു ദാഗവും ആമാശയത്തില് യവക്ഷാരത്തില് സ്വ 
ല്പവും മാത്രമേ ദഹിക്കുന്നള്ള, പക്വാശയത്തിലാക 
ട്ടെ, യക്ത്തില്നിന്നു മനറിവന്ന് പിത്താശയത്തില് 
സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന പിത്ത നീരും ര ഗ്ന്യാശയത്തില്നി 
ന്നുത്ഭവിക്കുന്ന പാചകരമ്പവും ചേന” പോഷകാംശ 
ങ്ങളായ ൯൬൨൦ യവക്ഷാരവും മേദസ്സും ദഹിച്ചു രക്ത 
ക്കഴലുകള (ലേക്കു വലിച്ചെടുക്കവാ൯തക്ക വിധത്തീലു 
ളു ദൂവമായിത്തീര.ഡ്വോം ദീപനം പരിപുള്ണുമായി. 
പക്വാശയത്മില്നിവം  ചെവകടലില് കൂട് ഞ്ച 
രിക്കുമ്പോളും ദഹിച്ചു പദാര്ത്ഥങ്ങറംക്കു ചില ഭേദ 
മുങ്ടാകുന്നുഒ്ടു': ഏകദേശം ജരുപതടി നിളമുള്ളതും 

ലുരുട്ടി മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതുമായ ഈ കഴലില് 
ര്ൂപാന്ധരപ്പെട്ട ഒക്ഷ്ണസ്ധാധനങ്ങം പത്തോ പന്ത 

ണ്ട മണി ശൂളറോളം കിടക്കുന്നതാണ്”. സൂക്ഷ്മാന്്രങ്ങ 
ളില്നിന്നാണ് പോഷകാംശങ്ങം രക്തക്കുഴലുകളി 
ലേയ്ക്കും ധേദോവാഹിനികളിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നതു”. 
പോഷകസാധനങ്ങള്ം വലിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടശേഷം .ഉ 
ണ്ടാകുന്ന ൭പഭയാഗശ്രുനയമായ പദാത്ഥങ്ങം വന്ക 

ടലിലേക്കെത്തുന്നു. ശരിരത്തിന്ന ആവശ്യമുള്ള ജലം 
[യി 
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രക്ത ഒഴ ലുകറം ഡധമ്പാടിക്കന്നത ചെതം കടലിത്നി 

ന്നാണ്. ശേഷിച്ച സാധനങ്ങം മലരൂപേണ പുറ 

ത്തേക്കാന യിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടു്”. മലിനസാ 

ധനങ്ങറ പുറത്തേക്കു പോകുസതിസ' തദസ്ഥം നേ 

രിട്ടാല് അവയിലെ വിഷബീജമ്ങം രക്തത്തില് കല 

ന വിഷസംകലിതമായി ഭവിക്കയും ത്വകരോഗ 

ങ്ങറംക്കു ഹേതുവായിത്തിരുകയും ചെയ്യുന്ന. മ്ലബ 

ന്ധംമൂലം മനസ്സിന്നു ഉ ന്മേഷമില്ലാതാകുന്നുണ്ടു... അത്തു 

കൊണ്ടു യ സപ് മലവിസജ്ജസ്റ ് ത്തുദോഷ്യ- 

ത്തിന്നത്യാവശ്യമാകുന്നു. ക്ര 
& 

ന ര്യ റ ച് 

[ സ പ. ല് ര) 
ച്" 

അഭ്ധ യ യാ 1 
ി 

റ ഗാ 
) ി ് | ച് യ ശുചികരണേന്ര്രിയ വച്ഛൂറം. ട്ി ച് 

ശരിരത്തിലെ ചെവതും വലൂതുമായ അവയവ 
ങ്ങറം നിശ്ചിതജോലി ചെയ്കുമ്പോഠം ണത തട്ടിയ 
ഇന്രരീയധാതുക്കാം, അംഗാരാമുബാഫ്ും, ലോഹലവണ 
ങ്ങം എന്നിവയുണ്ടാകുന്നുണ്ടു”. ഇവ അശുദ്ധസാധ 
നങ്ങളും അസുഖഹേതുക്കളെ ചാകുന്നു. ദഹിക്കാതെ കി 
ടക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധ നങ്ങളും അനാവശ്യയവസ്തരക്കളാ 
ണല്ലോ. ഇവയെ വിസജ്ജിനേന്രിയങ്ങളാണ് പൂറ 
ത്തേക്ഷ കളയുന്നതു. 

ശ്വാസകോശങ്ങളും, മൂതുപിണ്ഡങ്ങളും, ത്വക്കും 
വന്കുടലുമാണു' വി.വജ്ജിനേന്രിയങ്ങം. ശ്വാസ 
കോശത്ങളില്കൂടി അംഗാരാമുവായു പുറത്തേക്കു പോ. 

എം തടു 

പ്പ 
ലി 

ി 

ന്യ 1 

ത്ത്, 
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കന്നതെങ്ങിനെ യെന്നു മുന്നൊരദ്ധ്യായത്തില് വിസ്മൂരി 

ച്ചിട്ടുണ്ട്”. ശരീരത്തിലെ ചില രോഥബിീജങ്ങളും കുറെ 

നീരാവിയും ശ്വാസത്തോടുകൂടി പുറത്തേക്കു പോകന്ധ. 

ശരീരത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചമ്മ 

ത്തിനിടയില് അസംഖ്യം ഡേധവദപിണ്ഡങ്ങം ഉണ്ടു് . 

അവയില്നി സ്മ പുറപ്പെടുന്ന കുഴലുകഠം ശരിരത്തി 

൭ഒന്റ ബഹിദഭാഗത്തേക്കാണ്' യുറന്നുകിടക്കുന്നതു.. അ 

വയവ ത്മളിതനിന്നുമ്ടഭാവുന്ന ധാതുലവണങ്ങളേയും 

സ്വല്പം അംഗാരാമുബാഫ്കുത്തേയും മുതുലവണങ്ങളേയും 

സ്വേദപിണ്ഡങ്ങം രക്തത്തില്നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തു 

ജലരൂ പേണവിയപ്പ്യായി പുറത്തേക്കുകളയുന്നു 

അവയവങ്ങഠം പ്രവൃത്തിഎടുക്കുമ്പോഠം അവ 

യുടെ ധായക്കാംക്കു ജീണ്ണന പറകയും ൭പയോഗ 

ശുമ്പ്യമായിത്തിരുകയും ചെയുന്ന. ചിലതിന്നു' ജീവ 

നില്ലാതായും വരുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള ധാതുക്കഠം രക്ത 

ക്കുഴ ലു കളില് കൂടി. ത്വക്കിലെക്കെത്തുന്നു. ത്വക്ക് ര 

ണ്ടു വിതാനങ്ങളായിട്ടാണെ് നിമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 

തു". ഇവ ആ യരപമ്മം, ബാഹ്ൃയപമ്മം എന്നറിയ 

പ്പുടുന്ന. ഉപയോശഗശുന്പമായ ധാതൃക്കഠംചേന്൯ 

ണ്ടായതാണ് ബാഹ്ൃചമ്മം. ചെതുമ്പലുകഠംപോലെ 

യുള്ള ഈ ധാതുക്റെം ശരീരത്തില്നിന്നു കൊഴിഞ്ഞു 

പൊഷ്ഷ്ക്നോണ്ടിരിക്കുന്നു. 

സ്വേദപിണ്ഡത്മഷില് നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന കുഴലു 

കളടെ ദ്വാരങ്ങളാകുന്നു പുറംതോലില് കാണുന്ന സു 
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നിരങ്ങരം. ഇവ ചളിയും ചേവം പുരണ്ട്” അടഞ്ഞ 

വശായാല് ടേഹത്തിന്നുള്ളില് നിന്നു വരുന്ന അശുഭ്ധ 
സാധനങ്ങഠം ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നതിന്ുു രടസ്ഥമുണ്ടാ 

റ ക യി ലം കുന്നതാണ്ട് . അതുകൊണ്ടു” ആ സുഷിരങ്ങം എപ്പോ 
ഴും വൃത്തിയായും തുറന്നും ഇരിക്കുവാനായി കഷി അ 
ത്യാവശ്യയമാകുന്നു. 

 മറ൨ ചില അനാവശ്യവസ്തക്കം മുത്ൂപിണ്ഡു 
്ങടം വഴിയായി ടുരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ശരിരത്തില് 
ത ദരത്തിന്െറ പുറകില് നട്ടെപ്പിന്െറ ഇരുഭാഗത്താ 
യി ഓരോ മൃരൂപിണ്ഡം ഉണ്ടു്. അവയിലെക്കൊഴു 

കുന്ന രക്തത്തില് നിന്നു അശുദ്ധസാധനങ്ങറം ശേഖരി 
ച്ചു ഓരേോറ കുഴലില്കൂടി അടിവയററില് സ്ഥിതിചെ' 
യ്യുന്ന മൂത്രസഞ്ചിയിലേക്കു അശുദ്ധസാധനത്ങറം ഏ, 
ത്തുന്നു. അവ വെള്ളത്തില് ചേന മൃതമായി പുറത്തേ 
ക്കു പോകുന്നു. മുത്രത്തിന്നും വിയഡ്്യിന്നും സാമാന്യം 
സാമ്ൃരുയുണ്ടു”. വിയപ്പ്യ” ധാരാചജമുണ്ടാകുന്ന വേനല്, 
ക്കാലത്തു മൂത്രവിഡജ്ജനം കുറവാകുന്നതു അനുഭവപ്പെ 
്ടിട്ടുണ്ടല്ലേം. 

സന്ധികളുടെ ചലനത്തിന്നും വ്ൃത്യഠാസങ്ങളുണ്ടു്” 
വിജാഗിരിപോലെ ഒരു ഭാശത്തേക്കുമാത്രം ചലനമു 
ള്ളൂ ചേപ്പുകളാണ്ഞ് ഒരുജാതി. ദൃഷ്ടാന്തമായി കൈമ 
ട്ടിലെയും കാല്മുട്ടിലെയും സന്ധികളും കൈകാല് വി 
രലൂകളുടെ സന്ധികളും ഒരു വശത്തേക്കു മാത്രമെ ഇള 
കുകയുള്ള. 

ി 
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ചൂുലന സന്ധികളുടെ ഘടന 
ക. ടിം രം. 

ഒന്നെ അധികമൊ എല്ലുകഠം ചേരുന്നതാണ 
ല്ലൊ അസ്ഥിസന്ധി. അങ്ങിനെ മുട്ടുന്ന എല്ല കളുടെ 
അഗ്മം ഉ പാസ്ഥി കൊണ്ടു" പൊതിഞ്ഞിരിക്കും; അതു 
കൊണ്ടു" എല്ലകഠംക്കു സുഖമായ ചലനം സിദ്ധി 
ക്ഒന്നതാകുന്നു. സന്ധിയില്ചേരുന്ന എല്ലുകളുടെ ത്മ 
ററങ്ങാം, ഒന്നിച്ചു നേരിയതും ഉറപ്പുള്ളതുമായ ഒരു 
തൊലി കൊണ്ടു പൊതുിത്തിരിക്കുന്നതിനാല് അവ 
ഒരു സഞ്ചിയിലെന്നപോലെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കു 
ന്നു. ഈ സഞ്ചിയില്നിന് ൭ൃന്ഗ്ഗുമിക്കുന്ന ഒരുതരം 
എന്ന സന്ധികാംക്കു ഉരവുതട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന. ഓ 
രോ എപ്പം അതാതിനന്ൊസ്ഥാനത്തുനിന്നു തെ 
ററിപ്പോകാതിരിപ്പാന് വകൂരെ ഉറപ്പുമ്ള അ സ്ഥിബ 

ന്ധ ങാം കൊണ്ടു കെട്ടിയിരിക്കുന്ന. ഇത്രയൊക്കയും 
സുാക്ഷിമമായ) സഡികളെ വെച്ചിട്ടു ണ്ടെങ്കിലും സ 

ന്ധികളില്രിന്നു അസഡ്ഥികാംക്കു ഭംഗംതട്ടി ഹാനി 
സംഭ വിക്കാവണ്ടു”. 

താടിയെല്ലി നുള്ള ബാന് ഡെയ് ജു": 

താടിയെല്ലിന് ഏത്തെകിലും പജക്പറവക 

യൊ താടിയെല്ല് കുഴകളില് നിന്നു തെറവകഖയൊ ചെ 

യ്കൂരന്പോഠം വൈദ്യസഹായം ലഭിക്കുന്നതുവരെ അ 

തിന്നു കൂടുമല് ഹാവിമട്ടാതിരിപ്പാനായി കെട്ടിനി 

ത്തു നമാണ് താടിയെല്ല്” ബാന് ഡെയ് ജിന്െറ 

ആവശ്യം ഥീ 
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ത്രികോണ് ബാന്ഡെയ് ജ്” എടുത്തു വിതികുറച്ച 
മടക്കി ബാന് ഡെയ് ജിന്െറ മഭ്ധ്യഭാഗം ചെന്നിയില് 
വെക്കുക, ഒരററം എടുത്തു” താടിയെല്ലിയെറ താഴെ 

കൂടിയും മറെറ അററം നെവകയിത് കൂടിയും എടുത്തു 

മവഭാഗത്തുള്ള ചെന്നിക്കുവെച്ചു” പിണച്ചു നെററി 
മേല് കൂടി എടുത്തു” തലയുടെ പിന്വശത്തായി കെട്ടി 

നിത്തുക. 

അല്ലെങ്കില് 

വിതികുറഞ്ഞ ത്രികോണ് ബേന്ഡെയ് ജ്” 

എടുത്തു മഭ്ധ്യം താടിയെല്ലിന്മേല്വെച്ചു ഒരററം കാ 

തിന്െറ മുന്വശത്തായി നെറ ചയില്കൂടി മറെറക്കാ 

തിന്െറ മു൯വശത്തേക്കു കൊണ്ടുവന്നു കാതിന്െറതാ 

ഴെ അററങ്ങഥം പിണച്ചു നിളംകൂടിയ അററം താടിയു 

ടെ മുന്വശത്തേക്കുകൂടി പുറകിലേക്കു എടുത്തു” കഴു 
ത്തിന്െറ പിന്നില് കെട്ടുക. 

അദ്ധ്യായം 10 

രോഗിയെ ചുമന്നു കൊണ്ടു പോകന്നവിധങ്ങം: 

യാദ്ദച്ഛികമായ പരുക്കുകളോ മുറിവുകളോ പെ 
ഒട്ടന്നുണ്ടായ സുഖക്കേടുകളേോ ബാധിച്ച രോഗികളെ 
സ്ഥലംമാറവന്നതു പ്രത്വേകം ശരദ്ധയോടുകൂടിവേണം: 
ഏതുതരത്തിലുള്ള വാഹനമാണ്” വേണ്ടതെന്ന നിശ്ച 
യ്മിക്കുന്നതു സുഖക്കേടിന്െറ പ്രകൃതിയും. കൊണ്ടുപോ 
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യെത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്െറ ടൂരവും അനുസരിച്ച് 
രിക്കും. ) 

ബോധരഹിതരേയും, തദരത്തിലും ഉരസ്സിലും തല 
യോട്ടിലും മറവം കഠിനമായ മുറിവുകളും പരുക്കുകളം 
തട്ടിയ വരേയും മഞ്ചലില് ചുവന്നുകൊണ്ടു പോകണം. 

മഞ്ചലു കളാണ് ഫഛഏമൂററധും  സെരകയ്യുമുള്ള വധ 

ഹനം. അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങളില് അധികസാഹസംകൂ 
ഭാതെ മഞ്ചലുകറഠം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അഞ്ചരഅ 

ട് നിളവും 8 അടി വിതിയുമുള്ള ഒരു “കാന്വാസ് 

എടുത്തു നീളത്തില് രണ്ടായി മടക്കി വക്കു” നന്നായി 

തൂനുക. അതിന്നുശേഷം രണ്ടരികിലും ഒരോ തണ്ടു” ഇ 

വാന് തക്കവണ്ണം പഴുതിട്ടു ഒരിക്കല്ക്കൂടി തുന്നണം. 

ഉറപ്പുള്ളതും വളവില്ലാത്തതുമായ രണ്ടു മുളുവടികരം 

കുടി ഉണ്ടായാല് മഞ്ചല് ആയി. 

രണ്ട” * കാലി 'ച്ചാക്കുകരം കൊണ്ടും മഞ്ചല് ഉണ്ടാ 

ക്കാം. ചാക്കുകളുടെ അടിഭാഗത്തു ഈരണ്ട്” പൊ 

ഒളുകഠം ഉണ്ടാക്കി അവയില്കൂടി തണ്ടുകരം ചെലു 

ത്തിയാല് മഞ്ചലിന്െറ ആവശ്യം നടക്കും. 

സ്ത്രീകഠം ധരിക്കുന്ന രണ്ടു ബ്ലൌഡ്സുകൊണ്ടും പുരു 

ന്മാരുടെ കോട്ടുകഠം കൊണ്ടും മഞ്ചല് ൭ ണ്ടാക്കാവു 

ന്നതാണ്. അവയുടെ കൈകം ഉള്ളിലേക്ക് വലി! 

ച്ചിട്ട് മുന്വശത്തുള്ള കുടുക്കുകഠം പൂട്ടി കൈകളില് 

കടി 9 തണ്ടു” ചെലുത്തിയാല് മഞ്ചലായി।, 
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മഞ്ചലില് എടുത്തുകൊണ്ടു പേറകുമ്പോരം രേറ 

ഗിക്കു സുഖം തോന്നുവാന് ഒരു തലയിണ വെക്കുന്നതു 

നല്ലതാണ്: രോഗിയുടെ ദേഹം മൂടുന്നതും ആവശ്യമാ 

ണ്, രോഗികളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മഞ്ചലില് ചുമ 

നു കൊണ്ടു പോകുമ്പം ചുമട്ടകാരുടെ നടയുടെ 

സയ്പ്ൃയദായത്തിലാണ്' മഞ്ചലിന്െറ ഇളക്കം ആശ്ര 

യിച്ചിരിക്കുന്നതു” - ചുമട്ടുകാർ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മ 

ഞ്ചല് വഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കൈപിടുത്തം അല്ലെ 

ഴിൽ : ഭഉജാസനങ്ങം” മുഖേന രോഗികളെ; ചുമന്നു 

കൊണ്ടു ചോകാം. രോഗിയെ ഇതരുത്തിക്കൊണ്ടുപോ 

കവാന് “കൈപിടുത്തം? വളരെ സഹായമാണ് . 

1 ദ്വിഭളജാസനം (ചിത്രം നോക്കുക.) 

1. രണ്ടുചേര്൪ രോഗിയുടെ പിന്നില് മുഖാമുഖ 

മായി നില്ലക. ഒരാളുടെ വലത്തുകൈയും മററാളടെ 

ഇടത്തുകൈയും അന്വ്യോന്യം തോളിലും കഴുത്തിലും 
വെക്കുക. അതുപോലെ മററ കൈകഠം രോഗിയുടെ 

തുടകളുടെ താഴെക്കൂടി ഇട്ടു കോത്തുപിടിച്ചു് രോഗി 

യെ പുറകോട്ടു ചാരി ഇരുത്തിക്കൊണ്ടു പോകാം 

യ പചതു൪ഭൂജാസനം (ചിത്രം നോക്കുക] 
പാ. 

രണ്ടുപേര് മുഖാമുഖമായി നില്ല്യക. ഒരാഠം അയാ: 
ളുടെ വലത്തുകൈകൊണ്ടു സ്വന്തം ഇടത്തു കൈയുടെ 
കിഴ” തണ്ടയ്ക്കു പിടിക്കുക. മററാരം ഇടത്തുകൈകെദ 

 ്ടു വലത്തു കൈയുടെ കീഴ്ചണ്ടയിലും പിടിക്കുക. അ 



10 വതീനാഠാം അദ്ധ്യായം 

തിന്നശേഷം അവര് തമ്മില് തമ്മില് വലത്തും ഇട് 
ത്തും കൈകളുടെ കിഴ ണ്ടകളില് പിടിച്ചാല് നല്ല ആ 
സ്നമായി. രോഗിയെ അത്।ല് ഇരുത്തി അയാളോടു 
മുമ ആടെ തോളകളില് മുവക്കിപ്പിടിക്കവാന് വ 
റയുക, 4 

5, ഇതുപോലെ ത്രിഭജാസനവും മണ്ടാക്കുവാ൯ 
സാധിദടം . അപ്പോം രോഗിയെ താഞ്ങന്നതിന്നു ഒരു 
കൈ സ്വതന്ത്മായിരിക്കും. (ചിത്രം നോക്കുക.) 

24 കാലില് ഉൂളുക്കു തട്ടകയോ, മുള്ള" തറയ്ക്കുകയോ 
ചെയ്തു് നടക്കുവാന് നല്ല സ്വാധിനമില്ലാത്ത ആള്ളെ 

വാഹകണ്െറ ചുമലില് കൈവെച്ചു സാവധാനത്തില് 

നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാം. 

9. ചുമല് വാഹനം. 
യ യം 

രോഗിയെ നിലത്തോട്ട മുഖമാക്കി കിടത്തുക. ക: 
നി ഞ്ഞനിന്നു രോഗിയുടെ കക്ഷങ്ങളില്ക്കൂടി കൈകളി 

ട്ട് തലയും ദേഹവും പൊക്കി മുട്ടിന്വേല് നിത്തുക. അ 

തിന്നു ശേഷം അരയ്ല താങ്ങി രോഗിയേ പൊക്കി വാഹ 

കന്െറ ദേഹത്തോട് ചാരിനിത്തുക, വലത്തെ തേറം 

രോഗിയുടെ കദരത്തിന്നുതാഴെ വരത്തക്കവണ്ണം കനി 

ഞ്ഞ്, വലത്തെ കൈ രോഗിയുടെ കാലുകരംക്കിട 

യില്ശ്കൂടി ഇടുക. രോഗിയുടെ വലത്തുകൈ ഇടത്തെ 

തോളില് കൂടി എടുത്തു വലത്തുകൈകൊണ്ടു പിടിച്ചു് 

സാവധാനത്തില് നിലിന്നാല് രോഗിക്കു സുഖമായി 



ആഗത്തുകരോഗശമനോപഠങ്ങം 1 
ി 

താളില് കിടക്കാം. വാഹകന്െറ ഇടത്തുകൈ സ്വത 

 ന്തൂരമായിരിക്കയും ചെയ്യും. ള് 
ക്ട് ഫി 

പ്രഥമശുശ്രുഷകന് അറിഞ്ഞിരിക്കേട്ടുന്ന ആ. 

ക്ചില സംഗതി കഠംകൂടിയുണ്ട്'. 

രോഗിയെ അയാളടെ ഭവനത്തിലേക്കു കൊണ്ടു 

പോകുന്നതിന്നുമുമ്പു' സമത്ഥനും നയശാലിയുമായ ഒ 

രാളെ മുന്നോടിയായി രച്ചു വീട്ടുകാക്കു പരിഭ്ൂ 

മവും ആരശകയും ഉചുവാക്കാത്ത വിധത്തില് അവരെ 

സാംഗതിഗ്ര ഹിപ്പിക്കയും രോഗിക്കു ശാന്മമായും സുഖ 

മായും കിടദഒനുതിന്നുമുള പരിതഃസ്ഥിതികഠം ഉണ്ടാ 

ക്കയും ചെയ്യുക. 

രോഗിയെ കിടത്തുന്ന മുറിയില് ധാരാളം ശുദ്ധ 
' വായു ലഭിക്കു ത്തവെണ്ണും സൌക്ുമുണ്ടാക്കുക. 

4 നെടുക്കം? തട്ടിയ രോഗിയാണെങ്കില്, ചൂടുവെ 
ള്ളം നിറച്ച കുപ്പികളും കമ്പിളിയും ചൂടുള്ള പാനിയ 

ങ്ങളും തിഖ്യാഠാക്കണംം 
് 

പരുക്കുകളും മുറിവുകളും പററിയ രോഗികളെ 

ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിന്നു തിമപ്പിച്ചു വെള്ളം തണുപ്പ ച്ച 

ശേഖരിച്ചിഠിക്കണം. മുറിവുചാം കഴുകി കെട്ടുന്നതിന്നു 

ആവശ്യമുളള പത്തു, ബേന് ഡെയ് ജ്, കത്രിക മുരു 
_ ലായ സാധനങ്ങളും തയ്യറാക്കി വെക്കണം . 

ന നന്ത്റനന്്ത്ത്തുന് സ; 

 ്് 



റു പതീയനാറാം അദ്ധുറനം ക് 

തലച്ചോറിന്നു കേടു തട്ടിയ രോശിയിടേണ്ില് 
കിടക്കുന്ന മുറിയില് അധികം വെളിച്ചുമില്ലാതിരിക്കു 
ണേതാണ് നല്ലതു”. മുറിയും പരിസരങ്ങളും വകൂുരെ ശാ 
ന്തമായിരിക്കയും വേണം. 

അത്യ്യാവശ്യമാണെങ്കില് മാത്രമേ രോഗിയുടെ 
മട വസ്ത്രങ്ങഥം നീക്കാവു. ആംഗലരീതിയില് വസ്ത്രം 
ധരിച്ചിരിക്കുന്ന രോഗിയുടെ വ്ത്രങ്ങഠം മാറ൨മ്പോറം 
മുറിവു” പററിയ അരവയവത്തിന്മേലുള്ള വ്സ്ത്രത്തിന്െറ 
ഉ€ംഭാഗത്തെ തുനല് കത്രികകൊണ്ടു വെട്ടി എടുക്കു 
കയും അതിന്നുശേഷം മുറിപ്പ" പഠറാത്ത ഭഅരവയവ 
ത്തിന്മേലുള്ള വസ്ത്രം അഴിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ൮. 

യസ്ത്ൂം ധരിപ്പിക്കുമ്പോഠം ആദ്യമായി മുറിവു പററിയ 
അവയവത്തിന്മേല് വേണം. 

ആരോഗ്യമുള്ള വരായിരിക്കുന്നതെങ്ങിനെയെന്നും 
അറിയുന്നതു നല്ലതാണ്ട്. 

ശുദ്ധവെള്ളം കടിക്കുന്നതും ശുഭ്ധവായു ശ്വസിക്കു 
ന്നതും ആരോഗ്യൃത്തിന്നാവശപ്യമാണു്. 

കളിച്ചു ദേഹം ശുദ്ധിവരുത്തുന്നതിന്നു പ്രത്യകം 
ശ്രദ്ധിക്കണം - ദിവസത്തിലൊരുപ്രാവശ്യമെങ്കിലും സു 
ഖമായ മലശോധന്യുണ്ടായിരുന്നാല് സുഖക്കേടട 
കറം കുറയ്യം. 

ഭക്ഷണം കൃത്യസമയങ്ങളിലേ കഴിക്കാവു. ഒരു 
ഭക്ഷണം കഴിച്ചു മൂന്നു മണിക്കൂറിന്നുള്ളില് ഒന്നം കഴി. 


